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Traktujmy się poważnie, panie 
ministrze

Rozmowa z Wojciechem 
Książkiem, przewodniczącym 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
z siedzibą w Gdańsku.
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Rozmowa ze Sławomirem 
Adamczykiem, kierownikiem Biura 
Branżowo-Konsultacyjnego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”.
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W Norwegii 70 procent pracowników 
objętych jest układami zbiorowymi pracy 

Samochodowa 
„Solidarność”

Uzwiązkowienie w tczewskim 
oddziale firmy Eaton sięga 
kilkudziesięciu procent. 
Dzięki temu „Solidarność” 
może skutecznie bronić praw 
pracowniczych, a przykładowo 
negocjacje dotyczące podwyżek 
odbywają się tutaj co roku.
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Związkowcy przed obliczem 
Matki i Królowej Polski 
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Pakiet ulotek z niezbędnymi 
dla każdego związkowca 
informacjami wydał Region 
Gdański NSZZ „Solidarność”.
Chcesz więcej wiedzieć? Się-
gnij po Informator Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”. 
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Związkowe ABC – sięgnij 
po informator Regionu Gdańskiego 

1 września, w 83 rocznicę 
niemieckiej napaści na Polskę 
i wybuchu II wojny światowej, 
na Zamku Królewskim w War-
szawie zaprezentowany został 
raport o stratach poniesionych 
przez Polskę w wyniku agresji i 
okupacji niemieckiej.   
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Polskie straty wojenne – niemieckie 
reparacje

          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Uroczyste posiedzenie 
członków Zarządu Regionu 
zakończyło wręczenie stypen-
diów przyznawanych przez 
Fundusz Stypendialny NSZZ 
„Solidarność” wyróżniają-
cym się uczniom pomorskich 
szkół. W tym roku stypendia 
„Solidarności” otrzymało 
24 młodych ludzi. 
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Stypendia „Solidarności”  
dla młodzieży 
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Petycja dotycząca pracy poprzez 
platformy internetowe

W Parlamencie Europejskim obecnie toczą się 
prace dotyczące projektu dyrektywy w sprawie po-
prawy warunków pracy za pośrednictwem platform 
internetowych. 

10 lipca br. brytyjski „The Guardian” opublikował 
artykuł opisujący podejrzane praktyki biznesowe  
platformy Uber. Elisabetta Gualmini, negocjatorka 
Parlamentu w kwestii dyrektywy dotyczącej pracow-
ników platform cyfrowych, wskazała wówczas, że 
tzw. Akta Ubera pokazują, jak pilnie musimy chronić 
pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sy-
tuacji przed nadużyciami biznesowymi. Ze względu 
na ich błędną klasy�kację jako samozatrudnionych, 
pracownikom platform cyfrowych odmawia się pod-
stawowych praw socjalnych, otrzymują oni niskie 
płace, a także są narażeni na niepewne i niebezpiecz-
ne warunki pracy. 

NSZZ „Solidarność” przyjął projekt dyrektywy 
z zadowoleniem, oceniając go jako właściwy przejaw 
aktywności Komisji Europejskiej w obszarze dotyczą-
cym sfery pracy i ochrony socjalnej. Jako wartościowy 
punkt Związek ocenia konstrukcję domniemania za-
trudnienia pracowniczego. Pozytywnie ocenia także 
wprowadzenie zasady dotyczącej prawa do wiedzy 
o zasadach działania algorytmów. Każdy z nas może 
podpisać petycję dotyczącą konieczności regulacji 
zatrudniania poprzez platformy internetowe. Można 
ją znaleźć pod adresem https://act.wemove.eu/cam-
paigns/uber  

przemysłu, tzw. taryfę przemysłową, opartą na kosz-
cie wytworzenia w jednostkach generujących energię 
z węgla brunatnego, a także wprowadzenia dopłaty 
do ceny energii nabywanej przez odbiorców energo-
chłonnych na 2023 rok, która ograniczy maksymalną 
jej cenę do poziomu kosztów produkcji, powiększoną 
o uczciwą marżę polskich elektrowni.

75 rocznica urodzin bł. ks. Jerzego

Złożeniem kwiatów pod pomnikiem, mszą świę-
tą, a także spotkaniem wspomnieniowym i premierą 
spektaklu uczczono w dniu 11 września tego roku 
w Suchowoli 75 rocznicę urodzin bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki. Patron „Solidarności” urodził się 14 wrze-
śnia 1947 r. w Okopach koło Suchowoli. Suchowola 
to jego rodzinna para�a, miejsce wczesnej edukacji. 
Takie rocznicowe obchody odbywają się w tej miej-
scowości od pięciu lat.

XV edycja konkursu Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczęła 
XV edycję konkursu Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom. Jego celem jest promowanie pracodawców, 
którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk 
w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w zczególności poprzez stabilność zatrudnienia, 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. 

Przypominamy, że pracodawcy posiadają prawo 
korzystania z Certy�katu laureata przez okres trzech 
lat. Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu mogą 
ponownie ubiegać się o przyznanie Certy�katu po 
wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu. Ankietę 
zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy 
przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność”, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopi-
skiem: Certy�kat Pracodawca Przyjazny Pracownikom 
lub pocztą elektroniczną na adres: certy�kat@solidar-
nosc.org.pl w terminie do 31 grudnia 2022 roku.  

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. 
Branży Spożywczej

13 września, w formule on-line, odbyło się posie-
dzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Spożywczej. 
Głównym tematem spotkania była kwestia zabezpie-
czenia przez stronę rządową dostępu do energii elek-
trycznej, gazu i węgla dla podmiotów gospodarczych 
z branży spożywczej.

W czasie spotkania rozmawiano również o konse-
kwencjach ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności 
– tę kwestię zreferował Andrzej Gantner, dyrektor 
generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności 
Związku Pracodawców – a także o wpływie podatków 

Rada Dialogu Społecznego: konieczne 
wsparcie przemysłu energochłonnego!

Strona pracowników i strona pracodawców Rady 
Dialogu Społecznego zwróciły się do rządu Rze-
czypospolitej Polskiej o natychmiastowe podjęcie 
działań mających na celu wsparcie przemysłu ener-
gochłonnego. RDS prosi o wprowadzenie w uzgod-
nieniu z partnerami społecznymi pomocowych dzia-
łań i mechanizmów.

„Drastyczny wzrost cen energii elektrycznej oraz 
surowców energetycznych, zwłaszcza gazu ziemne-
go,  powoduje, że sektor energochłonny przeżywa 
dziś największy od lat kryzys, a jego ewentualny upa-
dek spowoduje znaczne straty dla polskiej gospodar-
ki” – czytamy w uchwale Rady Dialogu Społecznego.

Strona społeczna postuluje między innymi  wy-
pracowanie programu ograniczenia zużycia ener-
gii, na przykład w zakresie oświetlenia ulic i witryn 
w godzinach nocnych, wprowadzenie maksymalnej 
ceny zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego 
dla przedsiębiorstw energochłonnych zagrożonych 
ucieczką emisji CO2 i wprowadzenie gwarancji insty-
tucji państwowych na miejsce depozytów transakcyj-
nych na zakupy energii elektrycznej na TGE oraz na 
rynku bilateralnym OTC (w tym zastąpienie gwarancji 
bankowych). Członkowie RDS chcą również  wdro-
żenia mechanizmów zmniejszających ceny energii 
w kontraktach na III i IV kwartał 2022 roku oraz 2023 
rok poprzez administracyjną kontrolę cen energii dla 

dyskryminacyjnych na kondycję przedsiębiorstw 
w Polsce i polityce rządu RP względem branży tyto-
niowej.

Przewodniczący Zbigniew Sikorski, reprezentują-
cy Radę Sekretariatu, powiedział o potrzebie omó-
wienia przez zespół problematyki związanej z digita-
lizacją, robotyzacją, czyli przemysłem 4.0. Uczestnicy 
spotkania zgodzili się, że zespół zajmie się tym tema-
tem na kolejnym posiedzeniu.

Prezes NFZ i wiceminister zdrowia 
gośćmi Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność”

W warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej odbyło 
się spotkanie przedstawicieli służby zdrowia „S” z wi-
ceministrem Piotrem Bromberem oraz prezesem NFZ 
Piotrem Nowakiem. Obrady niemalże w całości doty-
czyły realizacji Ustawy o sposobie ustalania najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach 
leczniczych.

Zaproszeni goście starali się wyjaśnić wątpliwo-
ści związane zwłaszcza ze sposobem przekazania 
środków �nansowych z NFZ do szpitali i przychodni. 
W latach poprzednich pieniądze przekazywane były 
pracodawcom „na PESEL” pracownika, obecnie, na 
wniosek pracodawców, włączono kwoty podwyżki 
w wycenę świadczeń.

Pomimo wielu obaw, świadczeniodawcy podpisa-
li aneksy i podwyżki są wypłacane. Ponadto do 215 
szpitali skierowany zostanie dodatkowy strumień 
pieniędzy na czas 9 miesięcy.

Przypominamy, że ustawa o sposobie ustalania 
najniższego zasadniczego wynagrodzenia obowią-
zuje od 2017 roku, a jej kolejne nowelizacje miały 
na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego (m.in. 
o personel okołomedyczny), a także zwiększenie 
wskaźników wynagrodzeń w stosunku do średniej 
krajowej. W tym roku podwyżki wynosiły od 600 zł 
do 1800 zł. Ustawa ma charakter nieprzemijający i co 
roku wskaźniki będą odnosiły się do wzrostu średniej 
krajowej.

Sukces! „Tygodnik Solidarność” 
w czołówce najbardziej opiniotwórczej 
prasy w Polsce

Według badania Instytutu Monitorowania Me-
diów „Tygodnik Solidarność” z 255 cytowaniami za-
jął czwarte miejsce w rankingu najbardziej opinio-
twórczych tygodników, wyprzedzając takie tytuły,  
jak „Newsweek”, „Polityka”, „Do Rzeczy”, „Tygodnik 
Powszechny”, „Gość Niedzielny”, „Niedziela”. Dobry 
wynik odnotował również w całym segmencie prasy 
drukowanej (dzienniki, tygodniki, miesięczniki itp.), 
zajmując 10. pozycję. 

– Od wielu lat staramy się przywrócić marce „Tygo-
dnik Solidarność” prestiż i pozycję, na jaką zasługuje. 
To tytuł o wielkim wkładzie w historię odzyskania wol-
ności przez Polskę, ale również tytuł, który nigdy nie 
wyparł się obrony wartości społecznych wpisanych 
w Statut NSZZ „Solidarność”. Dlatego z nieukrywaną 
radością śledzimy wzrost cytowalności „Tygodnika 
Solidarność”, ale także wzrost liczby użytkowników 
portalu Tysol.pl. Po wielu latach „Tygodnik Solidar-
ność” wraca na należne mu miejsce na rynku polskich 
mediów, a my nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego 
słowa... Podziękowania należą się również wszystkim 
członkom NSZZ „Solidarność”, bez wsparcia których 
nasza działalność nie byłaby możliwa – mówi Michał 
Ossowski, redaktor naczelny „TS”. 

Sekcja oświaty na nowy rok szkolny  

Pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie Rady 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania zs. 
w Gdańsku 6 września br. poświęcone było stanowi 
przygotowania szkół do nauki, ich kondycji �nanso-
wej, sprawozdaniu stypendialnemu, a także wyborom 
wewnątrzzwiązkowym. Na związkowym zebraniu 
gościła Anna Gańska-Lipińska, pomorski wicekurator 
oświaty, która przedstawiła m.in. oświatowe dane 
statystyczne oraz program MEiN nakierowany na pe-
dagogów i psychologów w szkole. Kolejny temat to 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów 
w szkołach. Ministerstwo przeznaczyć ma 700 mln zł 
na organizację zajęć z zakresu pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin 
i na zatrudnienie specjalistów. Zebranie było też oka-
zją do złożenia gratulacji przewodniczącemu sekcji 
Wojciechowi Książkowi, który 31 sierpnia, w histo-
rycznej stoczniowej Sali BHP, odebrał Medal Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości. 

Członkowie „Solidarności” z Dovisty 
szkolili się z negocjacji

Od czerwca trwają szkolenia z prowadzenia ne-
gocjacji z pracodawcą, organizowane w ramach pro-
jektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju” �nan-
sowanego z Funduszy Norweskich. Podczas szkoleń 
uczestnicy otrzymują informacje na temat negocjacji, 
ale ćwiczą także umiejętności ich prowadzenia. Szko-
lenia prowadzone są w formie mieszanej, a więc jest 
trochę teorii, ale są również warsztaty. We wrześniu 
w szkoleniu wzięli udział związkowcy z Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Dovista Polska, 
Wędkowy k. Swarożyna. Dział Projektów Europej-
skich kierowany przez Jagnę Łobodzińską zaplano-
wał w projekcie 10 szkoleń z negocjacji, w których 
weźmie udział 160 związkowców
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Płaca minimalna wzrośnie szybciej 
niż pierwotnie zaproponował rząd. 
To efekt negocjacji prowadzonych 
przez NSZZ „Solidarność”. Od stycz-
nia 2023 roku będzie ona wynosiła 
3490 zł brutto, a 3600 zł brutto od 
lipca przyszłego roku – w sumie o 590 
zł więcej, czyli blisko o 20 procent. To 
więcej niż 16-procentowa inflacja. 

– Rozmawiałem długo z Piotrem Dudą 
i po dyskusji ze związkiem zawodowym 
„Solidarność” zdecydowaliśmy się na 
mocniejsze podniesienie płacy minimalnej 
– powiedział 13 września podczas konfe-
rencji premier Mateusz Morawiecki.

Decyzja rządu oznacza, że zamiast 
planowanego wcześniej wzrostu od 
stycznia 3383 zł i od lipca 3450 zł brutto, 
płaca minimalna wyniesie odpowiednio 
3490 zł i 3600 zł.To mniej niż postulo-
wała „Solidarność”, ale znacząco więcej 
niż pierwotnie proponował rząd.

– Cieszę się, że nasze argumenty 
przekonały pana premiera. Udało się 
wypracować dobry kompromis i za-

chować proporcję minimalnej płacy w 
relacji do przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce na poziomie 50 pro-
cent – powiedział po konferencji Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”.

Aktualnie płaca minimalna wynosi 
3010 zł brutto. Po raz pierwszy mini-
malne wynagrodzenie zostało ustalone 
1 stycznia 2003 roku za rządów lewicy 
i ludowców i wynosiło wówczas 800 
zł brutto. Minimalna stawka godzino-
wa obowiązuje od 2016 roku.

Minimalna stawka godzinowa w 2022 
roku wynosi 19,70 zł brutto, w styczniu 
przyszłego roku ma wzrosnąć do 22,80 
zł, a od lipca do 23,50 zł. W przypadku, 
w którym wzrasta wysokość płacy mini-
malnej, w górę idzie również minimalna 
stawka godzinowa.

Od płacy minimalnej zależy m.in. 
wynagrodzenie za przestój zgodnie 
z art. 81 kodeksu pracy i dodatek za 
pracę w porze nocnej – jest obliczany 
poprzez podzielenie minimalnego wy-
nagrodzenia przez wymiar czasu pracy 

pracownika przypadający w danym 
miesiącu. 

Wynagrodzenie minimalne jest 
podstawową gwarancją ochrony pra-
cownika przed wyzyskiem. A co na 
wzrost „minimalnej” mówi fiskus? Mi-
nisterstwo Finansów wyjaśnia, że osoby, 
które zarabiają płacę minimalną w ca-
łym 2022 roku, nie zapłacą PIT. 

Kwotę wolną odnosi się do podstawy 
opodatkowania, a nie przychodu brutto. 
Zwiększenie kwoty wolnej do 30 tys. zł 
spowodowało wzrost kwoty zmniej-
szającej podatek do 5100 zł rocznie (17 
proc. kwoty wolnej od podatku). 

W związku ze zwiększeniem kwoty 
wolnej od podatku miesięcznie aż 425 
zł (a nie jak do tej pory 43,76 zł) jest od-
liczane od zaliczki na podatek. Osoby 
zarabiające pensję minimalną w 2022 
roku wciąż korzystają z pełnej kwoty 
wolnej od podatku. Przy płacy 3600 zł 
brutto, czyli 2784 zł na rękę, pojawia 
się zobowiązanie podatkowe (dochód 
netto wyniesie około 33 408 zł). 

(asg)

Minimalna w górę

Pakiet ulotek z niezbędnymi dla każdego związkowca informacjami 
wydał Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

Chcesz więcej wiedzieć o działalności NSZZ „Solidarność” w Regionie 
Gdańskim? Zamierzasz uczestniczyć w projektach w ramach funduszy eu-
ropejskich lub zapoznać się z ofertami pracy? A może musisz skorzystać 
z porady prawnej lub chcesz uczestniczyć w szkoleniach związkowych, a nie 
wiesz, jak zgłosić swój udział? Sięgnij po Informator Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. W nim znajdziesz niezbędne dane kontaktowe oraz 
podstawowe informacje o związkowej pracy.

Informatory są do odbioru w Dziale Organizowania i Rozwoju  NSZZ 
„Solidarność” w siedzibie Związku przy ul. Wały Piastowske 24 w Gdańsku 
oraz w macierzystych komisjach i związkowych kołach. 

Związkowe ABC – sięgnij 
po informator Regionu 
Gdańskiego

Rząd przyjął projekt ustawy o zamro-
żeniu cen prądu w 2023 roku dla go-
spodarstw domowych na poziomie z 
roku 2022. Na niższe ceny będą mogli 
liczyć odbiorcy, którzy zmieszczą się 
w limicie zużycia do 2 MWh (2000 
kWh) rocznie. Są też większe limity 
dla dużych rodzin i rolników. 

Niezależnie od wzrostu cen energii 
elektrycznej w taryfach na 2023 rok, 
w rozliczeniach z odbiorcami przewi-
dziana jest stabilizacja rachunków za 
energię na poziomie stawek opłat tary-
fowych z roku 2022. 

Od 1 stycznia 2023 r. ma obowiązy-
wać system wsparcia w opłacaniu kosz-
tów energii elektrycznej, w ramach tzw. 
Tarczy Solidarnościowej. Jego koszt to 
około 23 miliardy złotych. Rozwiąza-
nie obejmie wszystkie gospodarstwa 
domowe. Polskie rodziny nie zapłacą 
wyższych rachunków za prąd do limitu 
2 tys. kilowatogodzin (kWh). Wyższy 
limit – do 2,6 tys. kWh – obejmie oso-

by z niepełnosprawnościami, rodziny 
„trzy plus”, czyli z Kartą Dużej Rodzi-
ny, oraz rolników – limit wyniesie do 
3 tys. kWh. 

Gospodarstwa domowe, po przekro-
czeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 
tys. lub 3 tys. kWh, za kolejną zużytą 
kWh będą rozliczane według cen i sta-
wek opłat, które obowiązują w taryfie 
na 2023 rok, a w przypadku ofert wol-
norynkowych – według cen zawartych 
w umowie ze sprzedawcą. 

Dodatkowo, dla gospodarstw domo-
wych, które zużywają energię elektryczną 
do ogrzewania – np. wykorzystują pompy 
ciepła – wprowadzony zostanie dodatek 
elektryczny 1000 zł, ale w przypadku 
rocznego zużycia energii elektrycznej po-
nad 5 MWh zostanie on podwyższony do 
1500 zł.Warunkiem otrzymania dodatku 
będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie 
źródła ogrzewania do centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków. O dodatek 
elektryczny będzie można ubiegać się w 
gminie, w miejscu zamieszkania.

Gospodarstwa domowe otrzymają 
też upust, jeśli ograniczą zużycie ener-
gii elektrycznej – 10 proc. całkowitych 
kosztów zużycia energii elektrycznej. 
Rozwiązanie będzie funkcjonować od 
1 października 2022 r. 

W nowej ustawie ma się znaleźć 
też system rekompensat dla przedsię-
biorstw obrotu i dystrybucji.

Rozwiązania mają wejść w życie 
z dniem następującym po ogłoszeniu 
ustawy w Dzienniku Ustaw.

(asg) 

Ceny prądu częściowo zamrożone
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SIŁA ZWIĄZKU 
ZAWODOWEGO 
zależy od jego 
liczebności 
i profesjonalizmu 
działaczy. 
Dlatego NIE 
STÓJ Z BOKU 
i wstąp do NSZZ 
„Solidarność”, 
który od 
ponad 40 lat 
stoi na straży 
nie tylko praw 
pracowniczych, 
ale 
i obywatelskich.
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Cz³owiek Moskwy 
w Warszawie

To, co mówią politycy będąc w opozycji, jest często niewiele warte. 
Ważne jest, co mówią, a przede wszystkim, co robią, gdy są u władzy. 
Dziś Donald Tusk stroi się w piórka przeciwnika Rosji i Putina, twier-
dzi, że przestrzegał przed niebezpieczeństwem ze strony Kremla. 
Pamięć ludzka jest krótka, ale Internet nie zapomina. Przypomnijmy, 
co naprawdę , mówił, gdy był premierem Polski. 
I tak, w swoim exposé Donald Tusk w 2007 roku powiedział: Brak 
dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy obu krajów 
na arenie międzynarodowej. Dlatego jestem przekonany, że czas 
na dobrą zmianę w tej kwestii właśnie nadszedł. Rok później po 
wizycie Tuska w Moskwie jedna z rosyjskich gazet napisała o Do-
naldzie Tusku: Nasz człowiek w Warszawie. W rozmowie z TVN24 
polityk tak komentował to hasło: Równie dobrze można by powie-
dzieć odwrotnie – na to wskazywała atmosfera rozmów – o pre-
zydencie Putinie: „nasz człowiek w Moskwie”. Atmosfera rozmów 
była tak dobra, że ponoć (tak twierdził Radosław Sikorski) w 
2008 roku, ówczesny premier Tusk miał otrzymać od Władimira 
Putina „ofertę nie do odrzucenia”, czyli ofertę rozbioru Ukrainy. 
Gdy w 2008 roku Rosja napadła na Gruzję, rząd PO-PSL podpisał 
porozumienie o współpracy z Rosją. Rok później Władimir Putin 
wziął udział w uroczystościach 70 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej na Westerplatte. „Dobre” stosunki pomiędzy Polską 
Tuska a Rosją Putina nie zachwiała katastrofa smoleńska, można 
powiedzieć, że wręcz przeciwnie – wzmocniła, czego symbolem 
jest słynne zdjęcie „przybijania piątek” Donalda i Władimira, 
a w wymiarze gospodarczym pomysł sprzedaży Lotosu Rosja-
nom. Takimi słowami skomentował go w 2011 roku Donald Tusk: 
Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, by mówić kategorycznie 
„nie” inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Nasi sąsiedzi 
są również od tego, abyśmy robili z nimi wspólne interesy.
Aż słabo się robi, kiedy się pomyśli, że jego ugrupowanie mogło-
by rządzić przez ostatnie lata.

,,Thank you, USA
,,

Przypomnijmy, że tytułowe Dziękuję, USA znalazło się na Twit-
terze Radosława Sikorskiego po wybuchach i wyciekach z obu 
gazociągów Nord Stream. Pod tweetem znalazło się zdjęcie 
gazu wydobywającego się na powierzchnię Bałtyku. Mała rzecz, 
a cieszy – dodał w innym wpisie.
Idea, że USA stały za wybuchami gazociągów Nord Stream jest nie-
dorzeczna i nie jest niczym więcej niż funkcją rosyjskiej dezinformacji 
– skomentował wpis rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. 
A co nasza totalna opozycja na takie ewidentnie proruskie wpisy 
Sikorskiego? Ano, to wyścig na newsy, na dowcip, a Duda przecież 
przedziwnie koresponduje z jakimiś panienkami o dziwnych 
nazwach – powiedział były prezydent Bronisław Komorowski. 
Budka: Nie, nie będzie partyjnych konsekwencji, bo za tweety nie 
karzemy! A inni? W podobnym stylu.

Pojawiły się też głosy, że Sikorski akurat wtedy był pod wpły-
wem… I mamy nowe słowo: alkotweet.
Po kilku dniach wpis Sikorskiego zniknął z jego pro�lu na Twit-
terze. Czy to efekt rozmowy z Tuskiem? Tego nie wiadomo, bo 
Tusk milczy…

Kto jest ojcem Baltic 
Pipe?
Pod koniec września otwarto Baltic Pipe, który ma zapewnić Pol-
sce dostawy gazu. Jest to sztandarowy projekt PiS-u. Ale czy na 
pewno? Ostatnio do ojcostwa rurociągu z Norwegii przyznał się 
Leszek Miller. Na pytanie zadane przez redaktora Bogdana Ry-
manowskiego: Pański rząd jest ojcem Baltic Pipe?, europoseł od-
powiedział: Tak, dlatego że myśmy zredukowali liczbę otrzymywa-
nego gazu od Rosji. Leszek Miller jest już leciwym człowiekiem, 
więc mu przypominamy: pomysł budowy gazociągu łączącego 
Polskę z norweskimi złożami pojawił się po raz pierwszy w 2001 
roku za rządu AWS-u. We wrześniu 2001 roku podpisano umowę 
na dostawy gazu i budowę gazociągu między PGNiG a pięcioma 
norweskimi �rmami. Jednak jeszcze w tym samym roku, po
zmianie koalicji rządowej, w efekcie wyborów parlamentarnych 
powstał rząd Leszka Millera, który odstąpił od realizacji projektu.
Słowa Leszka Millera trafnie w sieci skomentował Rafał Ziem-
kiewicz: Miller zbudował Baltic Pipe, Tusk od zawsze przestrzegał 
przed Putinem i Nord Streamami, Kopacz wprowadziła 500+, a Ro-
stowski znalazł na nie „piniądze”, zatrzymując karuzele vatowskie. 
Już wiecie, dlaczego nie wolno pozwolić pisowcom uczyć historii 
najnowszej w szkołach?

Oszczêdny Gdañsk

Podobno samorządy są w tragicznej sytuacji �nansowej, brakuje
pieniędzy na wszystko. Okazuje się, że jednak nie jest tak źle, 
przynajmniej w magistracie Gdańska, skoro stać prezydent 
Aleksandrę Dulkiewicz na wyprawienie imprezy dla pracow-
ników za 270 tysięcy złotych. Jak donosi „Gazeta Gdańska,” 
mieszkańcy Gdańska z własnych kieszeni opłacili koszty caterin-
gu w wysokości 132 216 złotych i 138 tysięcy złotych miejskiej 
spółce za obsługę pracowniczego mityngu. 

Milion na stronê 
internetow¹

O oszczędzaniu w trudnych czasach nie myśli także Senat, który 
zamierza zamówić nową stronę internetową. Witryna, która dwa 
lata temu przeszła lifting, zostanie zastąpiona nową, za prawie 
milion złotych. No, i kto bogatemu zabroni? Niestety, nie znaj-
dzie się na niej tzw. licznik Grodzkiego, czyli licznik dni, przez 
które marszałek Senatu chowa się za immunitetem. 

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Przed nami 
trudne miesiące
W Pradze kilkadziesiąt tysięcy ludzi manifestowało swoje niezadowo-
lenie z podwyżek cen energii i domagało się cofnięcia sankcji na Rosję. 
I to pomimo że centroprawicowy rząd premiera Petra Fiali wprowadza 
wiele zabezpieczeń mających chronić gospodarstwa domowe. Nie mam 
wątpliwości, że właśnie na takie manifestacje stawia Kreml. Wielokrot-
nie politycy rosyjscy dawali do zrozumienia, że europejskie sankcje 
bardziej uderzą w samą Europę, a zbuntowane społeczeństwa doprowa-
dzą prędzej czy później do ich zniesienia. 

Niewątpliwie mamy przed sobą trudne miesiące, ale należy też zadać 
sobie pytanie, czy dla Europy jest inna droga? Powrót do importu 
surowców z Rosji na wielką skalę oznacza przecież wywieszenie białej 
flagi i zgodę na każdy szantaż w przyszłości. Trzeba wszak pamię-
tać – także w czeskiej Pradze – że ambicje rosyjskiego dyktatora nie 
ograniczają się do Ukrainy czy odtworzenia Kraju Rad, ale sięgają także 
do byłych państw satelickich. Sowieckich czołgów na ulicach Pragi nie 
było wprawdzie od blisko sześciu dekad, ale to nie oznacza, że wolność 
jest dana raz na zawsze. Odejście od rosyjskiego gazu i ropy jest więc 
koniecznością. Oczywiście, ta konieczność mogła być rozłożona na raty 
i przygotowana – tak się stało w dużej mierze w Polsce. Rząd zapo-
wiadał przecież już przed rosyjską agresją na Ukrainę, że przedłużenia 
umowy z Rosją na dostawy gazu nie będzie. Stąd podpisane długo-
terminowe kontrakty na dostawy  do gazoportu w Świnoujściu czy 
inwestycje w złoża na szelfie norweskim. Do pełnego spokoju – czyli 
zaspokojenia dostaw na poziomie około 20 mld metrów sześciennych 
rocznie – brakuje zapewnienie stuprocentowego wykorzystania nowego 
rurociągu Baltic Pipe. To oczywiście rozważania w skali makro. 

Nas interesuje jednak przede wszystkim to, na ile podwyżki cen energii 
odbiją się bezpośrednio na naszych portfelach oraz wpłyną na ogólny 
wzrost cen. Na to pierwsze pytanie rząd odpowiedział kilka dni temu, 
proponując zamrożenie w przyszłym roku cen energii na poziomie 
tegorocznym do 2 tysięcy kilowatogodzin, a dla niektórych nawet do 
3 tysięcy kWh. Ci, którzy zużyją więcej, za nadwyżkę zapłacą cenę 
ustaloną pod koniec tego roku przez URE (Urząd Regulacji Energety-
ki). Ile ta wyższa cena będzie wynosiła? Dziś w Enerdze poza całkiem 
sporymi kosztami stałymi płacimy około 74 grosze za 1 kWh. Nie-
dawno zadzwoniła do mnie uprzejma pani z tegoż zakładu i zaofero-
wała podpisanie umowy zapewniającej na rok 2023 stałą cenę prądu 
w wysokości… 1,36 zł za 1 kWh. Jak łatwo policzyć, oznaczałoby to 
wzrost niemal o 100 procent. Niestety ci, którzy dali się złapać na 
podobne oferty i podpisali umowę wolnorynkową, mogą nie skorzystać 
na rządowej propozycji. 

Zamrożenie cen energii to oczywiście niejedyne działanie rządu w celu 
ochrony gospodarstw domowych. Wcześniej przyjęto regulacje o do-
płatach jednorazowych dla gospodarstw domowych ogrzewających się 
pelletem, drewnem czy gazem LPG, a do końca 2027 roku przedłużona 
zostanie ochrona taryfowa na sprzedaż gazu dla odbiorców domowych 
i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, 
szkoły i przedszkola. Zgodnie z postulatem „Solidarności” działaniami 
ochronnymi będą zapewne objęte także przedsiębiorstwa energo-
chłonne. Inaczej może to oznaczać nie tylko liczne upadłości i wzrost 
bezrobocia, ale także przerzucenie kosztów energii na odbiorców. A to 
spowoduje dalszy wzrost inflacji i zubożenie znacznej części społeczeń-
stwa. Swoją drogą, koszty wszystkich tzw. tarcz idą  w dziesiątki miliar-
dów złotych. Warto przy tym podkreślać, że gdybyśmy w ten trudny 
czas – najpierw pandemii, a teraz wojny i trzęsienia ziemi na rynku 
energii – wchodzili z mniej zrównoważonym budżetem – wesoło by nie 
było. Stąd być może jesteśmy w nieco lepszej sytuacji od wielu naszych 
sąsiadów. Ale można i należy podejmować też cały szereg działań na 
szczeblu europejskim. Nie zapominajmy, że wzrost cen energii to także 
skutek europejskiej polityki klimatycznej. Niestety, zamiast zawiesić 
niektóre z tzw. celów klimatycznych europejscy biurokraci zdają się 
wybierać kierunek przeciwny – przedstawiają kryzys energetyczny jako 
powód jeszcze szybszego „odchodzenia” od korzystania z węglowo-
dorów jako źródła energii. A to, że może to skutkować upadkami 
kolejnych europejskich rządów, ich nie interesuje. A na Kremlu strzelają 
korki od szampana…

Jacek Rybicki

bez mała 

MILION
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Problem wzrostu cen energii, niskie wynagrodzenia oraz emerytury sta-
żowe to zdaniem członków Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” najważ-
niejsze sprawy dotyczące polskich pracowników. Władze krajowe naszego 
Związku obradowały od 22 do 23 września w Zakopanem. 

Pierwszy dzień wrześniowego posiedzenia krajowych władz Związku zdomi-
nowało spotkanie z przedstawicielami rządu. Gośćmi związkowców byli: Marlena 
Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, Anna Moskwa, minister klimatu  
i środowiska, Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, Artur Soboń, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Finansów, i Maciej Małecki, sekretarz stanu w Minister-
stwie Aktywów Państwowych.  

Wynagrodzenia
Strona społeczna żąda co najmniej 20-

-procentowego wzrostu płac w sferze bu-
dżetowej. Struktury NSZZ „Solidarność” 
w sferze finansów publicznych wyrażają 
głębokie niezadowolenie z propozycji 
rządu dotyczącej wzrostu płac w sferze 
budżetowej na poziomie 7,8 procent. Są 
to środki zdecydowanie niewystarczają-
ce do zrekompensowania pracownikom 
i funkcjonariuszom skutków historyczne-
go poziomu inflacji.

Minimalne wynagrodzenie 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” stwierdza, że wysokość pro-
ponowanego wynagrodzenia w projekcie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 
lipca 2022 roku w sprawie wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
wysokości minimalnej stawki godzinowej 
w 2023 r. znacząco odbiega od propozycji 
przedstawionej we wspólnym stanowisku 
strony pracowników Rady Dialogu Spo-
łecznego z dnia 19 lipca 2022 r. 

NSZZ „Solidarność” postuluje zwięk-
szenie minimalnego wynagrodzenia nie 
mniej niż o 16,28 proc. (o 490 zł) od 1 
stycznia 2023 oraz o nie mniej niż 7,15 
proc. (o 250 zł) od 1 lipca 2023 r. 

Dzisiaj rząd w części przyjął postulaty 
„Solidarności” i minimalne wynagrodze-
nie w 2023 roku wzrośnie do 3490 od 
stycznia i 3600 od lipca. 

Zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

Na krytykę zasługuje zamrożenie wy-
sokości odpisów na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. Prezydium Komi-
sji Krajowej domaga się pełnego odmro-
żenia wysokości odpisów na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych, tak aby 
narzędzie wsparcia pracowników i ich ro-
dzin mogło w pełni realizować ustawowe 
cele. Odniesienie wartości odpisu do wy-
sokości wynagrodzeń w II półroczu 2019 
roku  oraz zastosowanie odpisu w Karcie 
nauczyciela z kwotą bazową obowiązującą 
w dniu 1 stycznia 2019 r., wobec dwucyfro-
wej inflacji sprawi, że wsparcie kierowane 
przede wszystkim do najbardziej zagrożo-
nych ubóstwem zostanie ograniczone. 

Rynek pracy

Mając na uwadze potencjalne ryzyka 
w zakresie sytuacji gospodarczej i rynku 
pracy, a związane z ekonomicznymi skut-
kami wojny na Ukrainie, konieczne jest za-
chowanie spójności Funduszu Pracy oraz 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. 

Z tego względu negatywnie należy oce-
nić utrzymanie składki na Fundusz Pracy 
na poziomie 1 procenta. 

Pozytywnie należy ocenić propozycję 
zwiększenia środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia pracowników powia-
towych urzędów pracy. Jednakże, mając 
na uwadze wysoką inflację oraz fakt, że w 
ramach budżetu z roku 2020 miało miejsce 
zmniejszenie środków na te wynagrodze-
nia, to w rezultacie w okresie trzech lat na-
kłady na ten cel i tak będą zdecydowanie 
za niskie. 

Pomoc społeczna

NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, że 
ustalone kwoty kryteriów dochodowych 
uprawniające do pomocy społecznej są 
już dziś zbyt niskie dla niektórych typów 
rodzin z dziećmi, a wysoki wskaźnik infla-
cji w roku 2022, jak i w 2023 roku z dużym 
prawdopodobieństwem przyczynią się do 
podwyższenia wskaźników minimum 
egzystencji dla wszystkich typów gospo-
darstw domowych, dlatego należy ocze-
kiwać konieczności weryfikacji kryteriów 
dochodowych już w roku 2023. 

 Emerytury i renty z FUS

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 
strony pracowniczej, NSZZ „Solidarność” 
oczekuje ustalenia wskaźnika waloryzacji 
świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 
roku na poziomie odpowiadającym inflacji 
w 2022 roku, powiększonym o co najmniej 
50 proc. realnego wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. 

Z niezadowoleniem NSZZ „So-
lidarność” przyjmuje brak prac nad 
obywatelskim projektem ustawy o tzw. 
emeryturach stażowych.

Podatki

Negatywnie należy ocenić brak 
zapowiedzi kontynuacji rozwiązań 
antyinflacyjnych, które w 2022 roku 
zostały podjęte w związku ze wzrostem 
cen towarów i usług konsumpcyjnych 
oraz wzrostem cen paliw, prądu oraz 
gazu będących skutkiem ograniczenia 
zasobów naturalnych do dyspozycji 
w związku z sankcjami nałożonymi na 
Rosję. 

Nadal brak jest propozycji powrotu do 
stawek VAT w wysokości 22 proc. oraz 7 
proc. Wprowadzenie w 2011 roku pod-
wyższonych stawek miało mieć charakter 
tymczasowy, jednak pomimo spełnienia 

warunków uprawniających do powrotu, 
tak się nie dzieje. 

Pozytywnie należy ocenić korektę 
zmian w podatku dochodowym od osób 
fizycznych w zakresie obniżenia stawki 
podatku w pierwszym progu podatko-
wym z 17 proc. do 12 proc., przywrócenie 
wspólnego rozliczenia rodziców samot-
nie wychowujących dzieci, podwyższenie 
limitu dochodu pełnoletniego, uczącego 
się dziecka.

Związek domaga się zmian przepisów 
związanych z ustaleniem stawek za uży-
wanie do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy. 

Nauka

W projekcie ustawy budżetowej na rok 
2023 nie uwzględniono odpowiednich 
środków niezbędnych do podniesienia 
uposażeń pracowników szkolnictwa wyż-
szego i nauki. Kolejny rok domagamy się 
zrealizowania umowy społecznej zawartej 
podczas wprowadzania w 2018 roku usta-
wy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
dotyczącej wzrostu uposażeń pracowników 
sektora nauki i szkolnictwa wyższego. 

Pomimo że w uzasadnieniu do ustawy 
budżetowej na 2023 rok widnieje informa-
cja o zwiększeniu wydatków budżetowych 
na finansowanie szkolnictwa wyższego 
i nauki, to zgodnie z przytaczanymi prze-
pisami jest to wzrost tylko o 4 procent.

Oświata

W 2023 roku ponownie nie są plano-
wane podwyżki uposażeń nauczycieli. Art. 
9 ust. 2 określa poziom kwoty bazowej dla 
nauczycieli w wysokości 3693,46 zł. A to 
oznacza, że uwzględniając mechanizm 
konstruowania wynagrodzeń pracow-
ników pedagogicznych określony w art. 
30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1981 
roku Karta nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1762 z późniejszymi zmianami) oraz 
epizodyczne zmiany wprowadzone art. 
93a w  ustawie Karta nauczyciela, rząd RP 
nie przewiduje wzrostu płac nauczycieli w 
przyszłym roku budżetowym. Projektowa-
na wysokość kwoty bazowej określanej dla 
nauczycieli w projekcie ustawy budżetowej 
na rok 2023 pokrywa się z kwotą, która 
wyznacza od 1 maja 2022 roku nieznaczny 
średnioroczny wzrost płac nauczycieli (2,93 
proc.). W przedłożonym projekcie na 2023 
rok kwota bazowa została jedynie dostoso-
wana do obowiązujących obecnie średnich 
wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego nauczycieli.

„Solidarność” odnosi się negatywnie 
do zaproponowanego projektu ustawy 
budżetowej w części oświatowej subwen-
cji ogólnej dla jednostek samorządu tery-
torialnego. NSZZ „Solidarność” wzywa 
rząd RP do wywiązania się z zobowiązań 
zawartych w Porozumieniu z dnia 7 kwiet-
nia 2019 r. i rozpoczęcia prac nad zmianą 
zasad wynagradzania nauczycieli, a także 
tworzenia części budżetu państwa na reali-
zację zadań oświatowych. 

www.solidarnosc.org.pl

„Solidarność” negatywnie 
ocenia ustawę budżetową

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2023 ROK

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie oceniło projekt 
ustawy budżetowej na 2023 rok. W opinii  czytamy m.in.: „Wstępny projekt 
ustawy budżetowej na 2023 r. zasługuje na negatywną ocenę, biorąc pod uwa-
gę niezadowalający poziom podwyżki wynagrodzeń w sferze finansów pu-
blicznych, zamrożenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz brak 
jasnej strategii wobec wysokich cen energii, gazu, których skutki już w tym 
roku odczuwają konsumenci oraz przedsiębiorstwa energochłonne”. Ponadto 
Związek jest rozczarowany sposobem prowadzenia negocjacji przez stronę 
rządową na wszystkich etapach związanych z procesem tworzenia projektu 
ustawy budżetowej (poniżej fragmenty uzasadnienia opinii).

Komisja Krajowa  
w Zakopanem 

– Myślę, że nikt nie sądził, że przybędzie nam tyle nowych problemów, my-
śleliśmy, że będziemy rozmawiać o minimalnym wynagrodzeniu, o podwyżkach 
w sferze finansów publicznych, jednak okazało się, że na dziś najważniejszym te-
matem jest sprawa dotycząca ochrony całej naszej gospodarki, a przede wszyst-
kim zakładów energochłonnych. Podwyżki cen energii, gazu, wszystkich nośni-
ków energii, z którymi mamy do czynienia, które wpływają na koszty pracy. Dla 
NSZZ „Solidarność” to ceny spekulacyjne, a nie rynkowe. Tak samo, jeśli mówimy 
o programie ETS, czyli handlu emisjami CO2. To sytuacja niedopuszczalna. Dziś 
rozmawialiśmy o sytuacji zakładów energochłonnych, które mogą z tygodnia na 
tydzień podjąć decyzję o likwidacji i upadłości. Dzisiaj pan minister Buda z mini-
ster Moskwą przedstawili program przyjęty na Radzie Ministrów. Dziękuję panu 
premierowi Morawieckiemu, że tak godna i reprezentatywna grupa ministrów była 
na posiedzeniu Komisji Krajowej. Rozmawialiśmy przez ponad cztery godziny, 
w tym również o ochronie indywidualnych odbiorców – powiedział przewodni-
czący „Solidarności”. 

– To ważne spotkanie oznacza, że prowadzony jest dialog między stroną społecz-
ną a rządem, między NSZZ „Solidarność” a rządem. Pamiętam ostatnie negocjacje 
w Gdańsku z panem premierem Mateuszem Morawieckim dotyczące odmrożenia 
wskaźnika, który był przez osiem lat mrożony przez koalicję PO-PSL, jeśli chodzi 
o wynagrodzenia w sferze budżetowej. To były ważne negocjacje, które przyniosły 
efekt. Jestem pewien, że po dzisiejszym spotkaniu przede wszystkim wiemy więcej 
jako NSZZ „Solidarność”. W drugiej części posiedzenia Komisji Krajowej będziemy 
decydować, co dalej. Umówiliśmy się z panem premierem Morawieckim, że jeśli 
będą wątpliwości, to odbędziemy spotkanie w Warszawie z panem premierem, może 
nie całej Komisji Krajowej, ale szefów regionów i sekretariatów. Jako szef „Solidar-
ności” mogę powiedzieć, że wspieramy rząd na poziomie Komisji Europejskiej, jeśli 
chodzi o tzw. religię klimatyczną. Po raz kolejny wystąpiłem do przewodniczącej KE 
o zawieszenie programu ETS-u, to  obecnie sytuacja kuriozalna, niedopuszczalna. 
Dzisiaj musimy zapomnieć o tych programach gospodarczych, musimy ratować 
nasze gospodarki – zakończył Piotr Duda. 

Oceniając obecną sytuację społeczno-gospodarczą, Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” wskazała, że polscy pracownicy stoją wobec trzech najważniejszych 
problemów:
 systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich 

rodzajów surowców i nośników;
 zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników 

w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych;
 przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.

www.solidarnosc.org.pl
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Po spotkaniu Komisji Krajowej z przedstawicielami rządu odbył się briefing prasowy 
z udziałem Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej, i członków rządu.  
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Obok informacji z zakładów pracy oraz tych dotyczących kalendarza wy-
borczego, podczas obrad ZRG 12 września br. omówiono przebieg uroczy-
stości sierpniowych i zmiany w ordynacji wyborczej.

Sąd 31 sierpnia i 1 września br. dokonał rejestracji zmian w Statucie NSZZ „So-
lidarność” uchwalonych przez XXX Krajowy Zjazd Delegatów 27 maja br. Jednolity 
jego tekst jest dostępny na stronie www.solidarnosc.org.pl w zakładce Dokumenty. 
Zostały też, uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „S” nr 9/22 z 7 września br., wpro-
wadzone zmiany w ordynacji wyborczej. Jej znowelizowana i ujednolicona treść 
również jest umieszczona na stronie internetowej. Spośród zmian najważniejsza 
z nich to ta, iż dopuszcza się możliwość głosowania przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez komisje wyborcze, pod 
warunkiem podjęcia decyzji wprowadzającej regulamin e-głosowania. 

Przypomnijmy, że 9 maja br. Zarząd Regionu Gdańskiego podjął wyborczą 
uchwałę w sprawie wyborów na kadencję 2023–28. Trzeba było jednak poczekać 
na jednolity tekst ordynacji i Statutu. Wszędzie, gdzie są podstawowe koła, wybory 
prowadzą komisje zakładowe i międzyzakładowe. 

Podczas obrad ZRG omawiano również  problem – co dalej ze strategiczną spółką 
Port Gdański Eksploatacja? W procesie jej prywatyzacji wyłączność na negocjacje ma 
spółka Lebal SA z Poznania, prowadząca hurtową sprzedaż wyrobów stalowych i zaj-
mująca się skupem złomu stalowego i żeliwnego. W Nowym Porcie Lebal dzierżawi 
plac składowy. Kolejna faza poszukiwania inwestora i odsłona procesu prywatyzacji 
spółki Port Gdański Eksploatacja rozpoczęły się z początkiem marca tego roku. 

W związku z wyborem potencjalnego inwestora związkowcy z Portu Gdańskiego 
Eksploatacji latem tego roku skierowali listy do premiera Mateusza Morawieckiego i 
prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w których wyrazili swoje zaniepokojenie sprzeda-
żą portu w obecnej sytuacji geopolitycznej. Zaapelowali do obu polityków o osobisty 
nadzór nad przekształceniem własnościowym zakładu. Port Gdański Eksploatacja jest 
ostatnim portowym operatorem, w którym 100 procent udziałów ma Skarb Państwa. 
To największy rodzimy operator przeładunkowy na całym obszarze portu. 

Podczas obrad ZRG Krzysztof Żmuda, regionalny koordynator służb przy grobie 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wręczył Stanisławowi Krzemińskiemu i Edwardowi Ko-
mosie Medale „Zło dobrem zwyciężaj”. Kapituła Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki przyznaje medale za „szerzenie pamięci o błogosławio-
nym ks. Jerzym Popiełuszce, patronie „Solidarności” i bohaterach oraz mężach 
stanu z poświęceniem służących Bogu i ojczyźnie”. 

Krzysztof Żmuda poinformował też, że są wolne miejsca na pełnienie służby 
przy grobie ks. Jerzego w 2023 roku. Delegacje wystawiają poszczególne komisje 
zakładowe i międzyzakładowe „S”.

Dwaj kolejni stypendyści Regionu Gdańskiego, Piotr Czerwiński i Piotr Wojcie-
chowski, odczytali swoje prace konkursowe traktujące o ich spotkaniu z „Solidar-
nością”. Praca na ten temat jest jednym z warunków przyznania solidarnościowego 
stypendium uzdolnionym uczniom. O idei stypendialnej opowiedział Wojciech 
Książek, lider gdańskiej oświatowej „Solidarności”. 

(asg)

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO

O wyborach w Związku
i sytuacji w zakładach pracy

ziom minimum. Teraz, dzięki ustawie, 
co roku następuje wzrost. Widać, że 
praca w sanepidzie jest godna, a ludzie 
chętniej się zgłaszają. Ale jest jeszcze 
sporo rzeczy do zrobienia, więc wiele 
przed nami – dodaje przewodnicząca. 

Pytania do gości zjazdu 

Ostatniego dnia spotkania w Gdy-
ni, a jeszcze w ramach części roboczej, 
doprecyzowane zostały zagadnienia, o 
które uczestnicy chcieli zapytać przyby-
łych gości. Pytania dotyczyły na przykład  
terminu wydania interesującego pracow-
ników sanepidu zarządzenia związanego 
z pracą, ujednolicenia trybu postępowa-
nia w przypadku ekshumacji czy kwestii 
kosztów ponoszonych w związku z ba-
daniami zleconymi „z góry” (obecnie 
środki na ten cel pochodzą z „bieżącego 
nadzoru”). 

Kolejne rozpatrywane tematy doty-
czyły odpraw oraz pracy zdalnej, ponie-
waż spotkanie, w którym uczestniczyło 
kilkadziesiąt osób, było także okazją do 
wymiany informacji, jakie otrzymywały 
wcześniej tylko niektóre osoby. 

Przybyli później goście dostali już do 
omówienia konkretne zagadnienia do-
tyczące kontroli w przedsiębiorstwach 
i spraw kadrowych. W tym ostatnim 
przypadku chodzi o przepisy odnośnie 
kwalifikacji pracowników inspekcji. 

– Zapisy są bardzo stare, a tymcza-
sem zmienia się rodzaj studiów, jak 
i specyfika naszej pracy – tłumaczy 
przewodnicząca sekcji. – Zależy nam 
więc na szybkiej nowelizacji, tym bar-
dziej że temat nieraz był już podnoszo-
ny. Należałoby doprecyzować niuanse 
dotyczące kwalifikacji, jak również 
spraw związanych ze ścieżką awansu 
oraz przeszeregowaniem na niższe stop-

nie. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy 
na przykład osoba, która kiedyś została 
starszym asystentem, teraz nagle słyszy, 
że nie ma wykształcenia odpowiednie-
go do zajmowanego stanowiska i może 
pracować dalej, ale jako młodszy asy-
stent. Nie wiemy, skąd wzięła się taka 
degradacja. Pracownicy się boją, więc 
godzą się na zmiany i nie każdy pójdzie 
w tej sytuacji do sądu. Jesteśmy więc tu-
taj na straży i pilnujemy także tego.

Bezcenna praca

Obecny w Gdyni przez część kon-
ferencji główny inspektor sanitarny 
Krzysztof Saczka odpowiadał na pyta-
nia, dziękował też zebranym pracow-
nikom sanepidu za ostatni czas pracy, 
„który był trudny, ponieważ pandemia 
pokazała złe oblicze”. 

– Zmagaliśmy się z wieloma pro-
blemami, ale wspólnie daliśmy radę 
i to jest bezcenne. Zmieniliśmy obli-
cze inspekcji sanitarnej. Dziękuję za 
pracę, zaangażowanie i poświęcenie 
– powiedział do zebranych. – Jest wiele 
wyzwań przed nami, z którymi musimy 
się zmierzyć, ale przy współpracy mo-
żemy wiele osiągnąć. 

– Chylę czoła za to, co pokazaliście 
przez ostatnie dwa lata – stwierdził 
natomiast Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, który również był 
na spotkaniu. – Za pracę w czasie nie-
limitowanym i w świadomości, może 
większej od reszty społeczeństwa, tego, 
na co się narażacie. Wiem też, że wy-
konywana w sanepidzie praca nie jest 
odpowiednio wynagradzana, a poziom 
wynagrodzeń pozostawia jeszcze wiele 
do życzenia. 

Tomasz Modzelewski
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Jeżeli jesteś członkiem NSZZ „Solidarność”, to masz prawo do wielu 
bene�tów. Aby móc z nich korzystać, należy uzyskać elektroniczną 
legitymację członkowską.

Jak wyrobić sobie elektroniczną legitymację związkową?
1.  Wypełnij wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji. Formu-

larz wniosku można uzyskać w swojej organizacji związkowej lub 
pobrać ze strony www.solidarnosc.gda.pl/dla-zwiazkowcow.

2.  Przekaż podpisany wniosek organizacji związkowej w zakładzie 
pracy. Następnie wnioski tra�ą do Zarządu Regionu i zostaną 
wysłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje 
legitymacje. Gotową legitymację odbierzesz w swojej organizacji 
związkowej.

UWAGA! Organizacje związkowe na początku każdego roku kalen-
darzowego aktualizują ważność legitymacji, przekazując do Zarządu 
Regionu informacje o stanie uzwiązkowienia (podają wykaz osób, 
które przestały być członkami Związku).

Bieżące problemy, a także plany 
związane m.in. z wprowadzonymi, 
jak i oczekiwanymi zmianami praw-
nymi omówione zostały podczas 
XXVIII Walnego Zebrania Delegatów 
Krajowej Sekcji Pracowników Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ 
„Solidarność”. Trwające trzy dni wy-
darzenie zostało zorganizowane 
pod koniec września w Gdyni. 

Co roku głównymi zagadnieniami 
na zjazdach sanepidu są nie tylko spra-
wy merytoryczne instytucji, ale również 
pracownicze poszczególnych osób. – Je-
steśmy bowiem na co dzień pracowni-
kami, nie mamy etatów związkowych 
– tłumaczy Dorota Walczak, przewod-
nicząca Sekcji Krajowej Pracowników 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 
NSZZ „Solidarność”. – Spotykając się 
w takim gronie, na walnym zebraniu, 
możemy zebrać informacje dotyczące 
warunków pracy w całej Polsce. 

Tym razem także pojawiło się kilka 
spostrzeżeń dotyczących wprowadzenia 
zmian do działalności inspekcji. Było to 
również okazją do przekazania wszyst-
kim informacji związanych z wynagra-
dzaniem oraz rozliczaniem czasu pracy. 

Szczególnie ważni

To, jak ważny jest sanepid i jego 
działalność, można było dostrzec pod-
czas okresu pandemii. 

– Ten czas pokazał, że przez minione 
lata nasza instytucja była zaniedbywana 
i brakowało sprzętu, przykładowo kom-
puterów – przyznaje przewodnicząca 
sekcji. – W ostatnim czasie sanepid 
został doposażony, więc można powie-
dzieć, że jest już w XXI wieku. Oczy-
wiście, nie da się wprowadzić wszyst-
kiego od razu, więc prace związane 
z rozwojem, także pod kątem nowych 
kierunków realizowanych przez nas za-
dań kontrolnych, jak i laboratoryjnych 
trwają. Kolejne zmiany są związane 
z wyjściem do społeczeństwa, tak aby 
ludzie nie postrzegali nas tylko jako 
instytucji karzącej oraz złej. Chcemy 
uświadamiać i pokazywać, że jesteśmy 
dla nich  – opowiada przewodnicząca.

W okresie pandemii wiele zmieniło 
się również w zakresie spraw pracow-
niczych. – Z jednej strony, merytorycz-
nej, podlegamy pod ministra zdrowia 
i głównego inspektora sanitarnego. Z 
drugiej natomiast jesteśmy podmiotem 
leczniczym finansowanym z budżetu 
państwa i w tym zakresie podlegamy 
pod poszczególnych wojewodów – tłu-
maczy Dorota Walczak. – Niestety, nasze 
zarobki były zamrożone przez dziewięć 
lat i dopiero w 2017 roku, a więc po 
przyjęciu nowej ustawy, zaczęły rosnąć. 

Ta zmiana została wprowadzona 
dzięki wielu staraniom, w tym Krajowe-
go Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ 
„Solidarność”, który zabiegał o objęcie 
ustawą właśnie pracowników sanepidu. 

– Obecnie nasze zarobki są znacząco 
wyższe niż kiedyś, gdy pensje były na-
wet poniżej poziomu płacy minimalnej. 
Wówczas trzeba było przyznawać do-
datki wyrównawcze, aby osiągnąć po-

Sanepid wreszcie w XXI wieku

Piotr Madej, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Gdańsku 
– Niektóre przepisy związane z naszą pracą są nadal niedopracowane. Ich zmiana 
jest jednak odsuwana w czasie, ale – gdy nie ma jasnych zasad – trudno czasem 
pracować. Przykładowo, gdy z inspekcji przychodzi kontrola i przekazuje, co 
należy zrobić, właściciel zakładu kosmetycznego może zapytać: „na podstawie 
jakich przepisów?”, ponieważ wciąż brakuje szczegółowych wytycznych. Podob-
nie jest z wynagrodzeniami. Obecnie obowiązuje rozporządzenie wydane w 2010 
roku, gdy ministrem zdrowia była Ewa Kopacz. To jest kompletny anachronizm i 
powoduje anomalie.
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XXVIII WZD KRAJOWEJ SEKCJI PRACOWNIKÓW STACJI
 SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
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Czy sprzedaż nabrzeży, przez które odbywa się przeładunek materiałów 
strategicznych, jest zgodny z polityką rządu? Pytanie jest aktualne. Ważą 
się bowiem losy państwowej spółki Port Gdański Eksploatacja. Jest po-
tencjalny oferent, ale bez doświadczenia w obsłudze portów i ładunków, 
związany z gdańskim portem poprzez dzierżawę placu, na którym składuje 
złom i stal.  

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA

W czyje ręce trafi 
strategiczny 
portowy 
operator?

Pat w negocjacjach 

Związkowcy ze spółki Port Gdański 
Eksploatacja mają obawy o kondycję 
finansową inwestora w kontekście ko-
niecznego dofinansowania spółki. Nie-
pokoi ich trwający od 31 sierpnia br. pat 
w negocjacjach pakietu socjalnego. 

„Związki zawodowe, w tym NSZZ 
„Solidarność”, działające w spółce 
Port Gdański Eksploatacja z niedo-
wierzaniem przyjęły do wiadomości w 
ostatnim dniu negocjacji z prywatnym 
inwestorem firmą Lebal, że odnośnie 
gwarancji wzrostu wynagrodzeń, pod-
czas obowiązywania pakietu socjalnego, 
firma ta nie jest w stanie zagwaranto-
wać jakichkolwiek podwyżek, powyżej 
gwarancji wynikających z Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy” – napisali 
związkowcy do Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk SA. Wyliczyli, że otrzy-
maliby podwyżkę po 60 złotych rocznie 
na pracownika, wypłaconą w dwóch 
transzach. 

Związkowcy ocenili, że propozycja 
pakietu socjalnego spółki Lebal jest 
„nieporównywalnie gorsza” od wy-
negocjowanego z udziałem inwestora 
Mariner Capital Ltd. 

Przypomnijmy – jesienią 2014 
r. udzielono wyłączności w nego-
cjacjach o nabycie PGE maltańskiej 
spółce Mariner Capital Ltd. Rodzime 
konsorcjum Węglokoks-PKP Cargo 
nie zostało dopuszczone do negocja-
cji. Zapadła wówczas decyzja ministra 
Skarbu Państwa o cofnięciu udzielonej 
wyłączności. 

Teraz nie porozumiano się nawet 
co do okresu obowiązywania pakietu 

– związkowcy proponowali pięć lat, 
a zarząd Lebal SA – cztery. Nie wyne-
gocjowano stawki osobistego zaszere-
gowania. Przedstawiciele potencjalnego 
inwestora zaproponowali, że podejmą 
rozmowy ze związkami zawodowymi 
o waloryzacji wynagrodzeń – ponad 
zagwarantowane w ZUZP – tylko 
w przypadku wypracowania odpowied-
nich środków, czyli zobowiązali się je-
dynie do rozmów, nie do podwyżek. 31 
sierpnia br. podpisano zatem protokół 
rozbieżności między organizacją za-
kładową NSZZ „S” działającą w spółce 
PGE, WZZ Pracowników Gospodarki 
Morskiej a poznańską Lebal SA. 

Inwestor bez doświadczenia

Trudną sytuację spółki Port Gdański 
Eksploatacja, operatora w Porcie We-
wnętrznym, centrum portu, pogłębia 
przeciągający się brak decyzji co do 
dalszego losu przedsiębiorstwa. Nego-
cjacje ZMPG z poznańską spółką mają 
trwać do 31 października br.  

– Domknięcie procesu prywaty-
zacyjnego jest pilne, ale nie na tyle, 
by podejmować działania i decyzje 
obarczone już na wstępie dużym ry-
zykiem. I to wobec spółki o znaczeniu 
strategicznym dla portu – ocenia  Piotr 
Ratkowski, przewodniczący NSZZ „S” 
w Porcie Gdańskim Eksploatacja, wska-
zując na brak doświadczenia oferenta w 
przeładunkach i w ich kontraktowaniu. 
Lebal SA z Poznania prowadzi hurtową 
sprzedaż wyrobów stalowych, zajmuje 
się skupem złomu stalowego i żeliwne-
go. W gdańskim Nowym Porcie posiada 
plac składowy.

Strategiczne porty
3 sierpnia br. związkowcy, m.in. 

członkowie NSZZ „Solidarność”, ze 
spółki państwowej Port Gdański Eks-
ploatacja skierowali list do premiera 
Mateusza Morawieckiego. Wcześniej, 
27 czerwca br., napisali (bezskutecznie) 
do wicepremiera i ministra aktywów 
państwowych Jacka Sasina. Wyrazili 
w nich zaniepokojenie stanem prywa-
tyzacji spółki. Mają bowiem wątpliwo-
ści, czy podmiot, który przeszedł do 
kolejnego etapu procesu prywatyzacji, 
ma doświadczenie w prowadzeniu 
działalności w sektorze usług porto-
wych, by zabezpieczyć odpowiednią 
ilość ładunków. Profil działalności 
oferenta nie wskazuje na wystarczające 
doświadczenie w branży portowej lub 
przeładunkowej. Dopytywali w listach 
o przesłanki przekazania podmiotowi 
prywatnemu realizacji przeładunków 
mających strategiczne znaczenie dla 
obronności kraju w obecnej sytuacji 
geopolitycznej i wojny na wschodzie 
oraz o strukturę właścicielską. 

Zapytaliśmy Ministerstwo Akty-
wów Państwowych i Ministerstwo In-
frastruktury, czy proces prywatyzacji 
objęty został ochroną kontrwywiadow-
czą, o koncepcję, którą ma realizować 
potencjalny inwestor na nabrzeżach 
wewnętrznej części portu. MAP od-
powiedziało, że  odpowiedzi są poza 
właściwością resortu. 

– Proces jest realizowany przez spół-
kę Port Gdański Eksploatacja, która 

Październik 2020 r. Jedna ze związkowych manifestacji z żądaniem przerwania negocjacyjnego pata wokół prywatyzacji Portu 
Gdańskiego Eksploatacji.
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należy do grupy kapitałowej Zarządu 
Morskiego Portu Gdańsk SA. Skarb 
Państwa, jako akcjonariusz ZMPG, 
nie bierze udziału w tej procedurze i ze 
względów formalnych nie będzie w nią 
interweniować. Wszelkie kwestie doty-
czące zabezpieczenia interesów spółki 
oraz jej właściciela zostały spełnione, 
również w kontekście obecnej sytuacji 
geopolitycznej oraz zabezpieczenia 
energetycznego państwa – zapewniło 
nas z kolei Ministerstwo Infrastruktu-
ry, poprzez swego rzecznika Szymona 
Huptysia.  

Tymczasem obawy związkowców 
zdaje się podzielać lider obozu rządzą-
cego. 23 lipca br. Jarosław Kaczyński na 
spotkaniu w wielkopolskim Kórniku i 
nazajutrz w Gnieźnie mówił, że pań-
stwowe spółki kupują węgiel za grani-
cą, ale…:

– Jest wąskie gardło. To są porty. Ale 
nie dlatego, że my portów nie mamy – 
bo mamy. Ich moc przeładunkowa jest 
duża i ciągle rośnie, ale ogromna część 
nabrzeży została sprzedana. Jest po pro-
stu w tej chwili w obcych rękach. I to 
nie jest tak, żeby oni w ogóle, ci obcy 
właściciele, nam to uniemożliwiali, ale 
jest to dużo, dużo trudniejsze niż wtedy, 
gdyby było to tylko nasze – tłumaczył 
prezes PiS, mówiąc o trudnościach 
współpracy z prywatnymi terminalami 
portowymi w realizacji przeładunków 
surowców energetycznych.

Przypomnijmy, że to za czasów pre-
miera Włodzimierza Cimoszewicza 

(SLD), w 1996 roku przeprowadzono 
ustawę o portach i przystaniach mor-
skich. Strategiczne porty są zarządza-
ne przez państwowe zarządy, które 
przekazują je prywatnym firmom na 
podstawie kontraktów. Anna Drozd, 
rzeczniczka portu Gdańsk, w mediach 
tłumaczyła, że port ma dwa główne źró-
dła przychodów: opłaty portowe i dzier-
żawa nieruchomości, a gdy „zwalnia 
się teren, dąży do jego komercjalizacji, 
mając na względzie zasady racjonalne-
go gospodarowania, niedyskryminacji 
i przejrzystości”.  Sam port (ZMPG) nie 
może prowadzić działalności w zakresie 
przeładunków. 

Artur S. Górski

– Domknięcie procesu 
prywatyzacyjnego jest pilne, 
ale nie na tyle, by podejmować 
działania i decyzje obarczone 
już na wstępie dużym 
ryzykiem. I to wobec spółki 
o znaczeniu strategicznym 
dla portu – ocenia  Piotr 
Ratkowski, przewodniczący 
NSZZ „S” w Porcie Gdańskim 
Eksploatacja.

Czesław Nowak, gdański portowiec, 
były poseł Porozumienia Centrum 
i radny gdański, prezes Stowarzyszenia 
„Godność”, były dyrektor Wolnego 
Obszaru Celnego w porcie. 

– Trzeba pilnować naszej obecności na portowych 
nabrzeżach. To są racje strategiczne naszego państwa. 
Trzeba dobrze sprawdzać, jaki inwestor ma kapitał 
i skąd się wywodzi. Szczególnie dotyczy to szlaków 

morskich i nabrzeży w perspektywie odbudowy Ukrainy i importu węgla.
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– Dla podopiecznych jesteśmy jak rodzina. Gdyby nie my, nie miałby się kto 
nimi zająć. Tylko dlatego nie wyszliśmy jeszcze na ulicę – mówią pracownicy 
domów opieki społecznej (DPS). Domagają się zmiany systemu pomocy 
społecznej i chociaż minimalnych regulacji ich płac, których podstawy czę-
sto są poniżej płacy minimalnej.

Przedstawiciele zakładowych organizacji „Solidarności” w domach pomocy 
społecznej z całego kraju spotkali się 22 września w warszawskiej siedzibie Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem oraz dyrektor Departamentu Pomocy 
i Integracji Społecznej Justyną Pawlak. Dużo miejsca poświęcono projektom ustawy 
o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej. Projektowane przepi-
sy zakładają podwyżki dla pielęgniarek w DPS-ach.  Pracownicy DPS-ów mówili 
podczas spotkania, że nie dadzą się podzielić i żądają podwyżek także dla innych 
pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z podopiecznymi.

 – Jak ludzie mają razem współpracować, funkcjonować, jeżeli pielęgniarki będą 
finansowane, ich płace będą kilkukrotnie wyższe w stosunku do naszej płacy? Zo-
staje cały zespół ludzi, którzy sprawują wspólnie z pielęgniarkami bezpośrednią 
opiekę nad podopiecznym, kreują cały DPS, odpowiadają za jego funkcjonowanie 
w pewnym sensie. Bez całego zespołu DPS nie będzie funkcjonował. Nie może tak 
być, że jedna grupa pracownicza dostaje podwyżki, a cała reszta zostaje pominięta. 
– mówiła Małgorzata Guz z DPS-u w Bończy.

Minister Stanisław Szwed, dziękując pracownikom DPS-ów za opiekę nad pod-
opiecznymi podczas pandemii, powiedział, że tematy systemu pomocy społecznej 
nie są łatwe i wymagają wspólnego dużego wysiłku. Minister zaznaczył, że projekty 
ustaw regulujących pracę osób zatrudnionych w systemie pomocy społecznej nie 
są jeszcze obowiązującym prawem i kwestia zmian jest otwarta. – Pełna zgoda, że 
potrzeba nam zmian systemowych. Przy ministerstwie powstaje zespół branżowy, 
który zajmie się problemami pomocy społecznej.

Z kolei Marek Wątorski, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Środko-
wo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, podkreślał, że potrzebne są zmiany syste-
mowe, ale obecnie najważniejsze dla pracowników są kwestie finansowe.

 – System pomocy społecznej się nie sprawdził, jest niewydolny, świadczy o tym nasza 
tu dziś obecność. Osoby, które pracują z człowiekiem 24 godziny na dobę, wprowadzono 
w słoik najniższego wynagrodzenia. System wynagradzania pracowników załamał się 
zupełnie. Niektórzy pracownicy otrzymują płacę zasadniczą na poziomie 2400–2600 zł 
brutto. To poniżej minimalnej pensji. Samorządy zaś mówią, że nie mogą dać im więcej. 
Dla nas słowo „podwyżka” nie istnieje. My używamy pojęcia „regulacja płac” – przeko-
nywał. I dodał: – Tak się przez 20 lat dzieje i nikt z rządzących z tym nic nie zrobił.

Potrzeba zmian systemowych

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

PRACOWNICY DPS-ÓW

„Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie – stan obecny, wyzwania na przy-
szłość” to tytuł konferencji, która odbyła się w 23 września br. w budynku 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

KONFERENCJA BHP

O bezpiecznej  
pracy w leśnictwie

niczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. 

W bogatym programie konferencji 
znalazły się wystąpienia poświęcone 
wypadkowości w leśnictwie, zasto-
sowania nowoczesnych technologii 
w szkoleniach, działalności służb BHP 
i społecznej inspekcji pracy. Poruszono 
także kwestie odpowiedzialności praw-
nej za wypadki w lesie, a także potrzeby 
wsparcia psychologicznego pracowni-
ków Lasów Państwowych. 

Niebezpieczna praca w lesie

O wypadkowości w leśnictwie, staty-
stykach, trendach i przyczynach ich wy-
stępowania mówił w swoim wykładzie 
profesor Witold Grzywiński z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Liczba wypadków w leśnictwie spa-
da, ale spada też liczba zatrudnionych. 
W 1990 roku zatrudnionych było 134 
tys. pracowników, trzydzieści lat później 
– 51 tys. (27 tys. w sektorze prywatnym 
i 24 tys. w sektorze publicznym).

W ciągu minionych 32 lat nastąpi-
ła zmiana własnościowa lasów, obok 
sektora publicznego pojawił się sektor 
prywatny. Według statystyk liczba wy-
padków w sektorze publicznym malała 
stopniowo na rzecz sektora prywatnego, 
choć wciąż więcej zdarzeń wypadko-
wych ma miejsce w sektorze publicz-
nym. Na przykład w 2019 roku doszło 
do 124 zdarzeń wypadkowych w sekto-
rze prywatnym leśnictwa i 260 w sekto-
rze publicznym. Odwrotnie natomiast 
jest w przypadku wypadków śmiertel-
nych. Na przykład  według GUS w 2019 
roku śmierć poniosło 7 osób pracują-
cych w sektorze prywatnym, a publicz-
nym jedna. Były nawet lata, w których 
nie było ofiar śmiertelnych w sektorze 
publicznym. 

Leśnictwo w statystykach dotyczą-
cych wypadkowości, szczególnie tych 
najcięższych ze skutkiem śmiertelnym, 
znajduje się na czołowym miejscu. – 
W leśnictwie w Polsce zatrudnionych 
jest 0,4 proc. pracujących. Wypadki 
stanowią tu natomiast 0,5 proc. wszyst-
kich wypadków przy pracy, jednak po-
ziom wypadków śmiertelnych jest już 
bardzo wysoki, gdyż stanowi  5 proc. 
wszystkich wypadków śmiertelnych. 

Okazuje się, że w leśnictwie jest dwu-
krotnie więcej wypadków śmiertelnych 
niż w górnictwie – podsumował swoje 
wystąpienie prof. Grzywiński.

Jednym z czynników poprawiają-
cych bezpieczeństwo pracy jest dobre 
przeszkolenie pracowników. O tym, 
jak nowoczesne technologie mogą 
pomóc w szkoleniach mówił podczas 
konferencji dr inż. Jarosław Jankow-
ski. Zaprezentował on zastosowanie 
technologii rzeczywistości wirtualnej 
do szkolenia operatorów przenośnych 
pilarek łańcuchowych. Odpowiadając 
na wątpliwości niektórych uczestników 
konferencji co do efektywności takich 
szkoleń, wyjaśnił, że użycie technologii 
wirtualnych ma pomóc w szkoleniach 
z udziałem prawdziwych narzędzi, a nie 
je zastąpić.

Przestrzeganie BHP 
w leśnictwie

O wpływie służb BHP na jakość 
funkcjonowania jednostek organiza-
cyjnych Lasów Państwowych mówił 
w swoim wystąpieniu Piotr Gotowicki, 
specjalista ds. BHP w Dyrekcji General-
nej Lasów Państwowych.

 Piotr Prokopowicz z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Gdańsku omówił 
natomiast rolę i znaczenie społecznej 
inspekcji pracy. Podsumowując swo-
je wystąpienie, zwrócił się do praco-
dawców: – Bądźcie odpowiedzialni 
i otwarci. Odpowiedzialni – czyli za-
wsze pamiętajcie, że w procesie pracy 
najważniejszy jest człowiek i jego bez-
pieczeństwo. A  jak wynika z badań, 
człowiekowi w pracy potrzebne są trzy 
rzeczy: dobre wynagrodzenie, bezpiecz-
ne warunki pracy i dobra atmosfera. 
I o to dbajmy. Bądźcie otwarci – czyli 
szukajcie dobrych rozwiązań w dialogu 
z partnerami społecznymi, nie traktuj-

cie tego jako zło konieczne, a konsul-
tacji nie prowadźcie jako ustawowego 
obowiązku – apelował. Partnerom spo-
łecznym radził natomiast, aby nie bali 
się podejmować działań mających na 
celu poprawę bezpieczeństwa w pracy.

Stan bezpieczeństwa pracy w jed-
nostkach organizacyjnych Lasów Pań-
stwowych poruszył w swoim wystąpie-
niu również Paweł Grabowski, zastępca 
okręgowego inspektora pracy w Gdań-
sku ds. nadzoru. Wśród elementów, 
które mogłyby wpłynąć pozytywnie na 
zmniejszenie wypadkowości w leśnic-
twie, wymienił między innymi wprowa-
dzenie systemu zarządzania BHP.

Prawo i psychologia 

Z dużym zainteresowaniem uczest-
ników konferencji spotkało się wy-
stąpienie radczyni prawnej Agnieszki 
Macury, która mówiła o odpowiedzial-
ności prawnej za wypadki w lesie, któ-
rym ulegają pracownicy, ale też turyści. 
Jak odpowiedzialność  za BHP wygląda 
z punktu widzenia stanowiska nadleśni-
czego zostało przedstawione w referacie 
Andrzeja Gajowniczka, nadleśniczego 
Nadleśnictwa Kolbudy, i Małgorzaty 
Baran,  wspomnianej głównej specja-
listki służby leśnej ds. BHP w Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Gdańsku. 

Ostatnie wystąpienie poświęco-
ne zostało korzyściom, jakie niesie ze 
sobą stałe wsparcie psychologiczne pra-
cowników leśnictwa. Psycholog Anna 
Proch-Lendzion przedstawiła zasady, 
ale także efekty programu polegającego 
między innymi na stałym dostępie pra-
cowników do pomocy psychologicznej, 
która od kilku lat funkcjonuje w Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Toruniu. 

Małgorzata Kuźma
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Organizatorem wydarzenia, które 
sfinansowane zostało z Funduszy Nor-
weskich w ramach projektu „Godna 
praca to bezpieczna praca”,  był Region 
Gdański NSZZ „Solidarność” przy 
współpracy z Krajowym Sekretariatem 
Zasobów Naturalnych, Ochrony Środo-
wiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. 
W konferencji wzięło udział około 300 
osób, przede wszystkim pracownicy 
służb BHP i społeczni inspektorzy pra-
cy, związkowcy. Obecni byli również 
dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych, nadleśniczy, przedstawi-
ciele Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Gdańsku. 

– Celem konferencji jest zapozna-
nie uczestników z aktualnym stanem 
bezpieczeństwa pracy w leśnictwie, 
przedstawienie propozycji rozwiązań 
poprawiających jego poziom wśród 
pracowników Lasów Państwowych oraz 

pracowników firm prywatnych świad-
czących usługi leśne. Chcemy również 
zwrócić uwagę na rolę i znaczenie pra-
cowników służby BHP w kształtowaniu 
bezpiecznych warunków pracy – mówi-
ła prowadząca konferencję Małgorzata 
Baran, która jest główną specjalistką 
służby leśnej ds. BHP w Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdań-
sku. 

Przybyłych gości powitał współgo-
spodarz konferencji Jacek Cichocki, 
przewodniczący Krajowej Sekcji Pra-
cowników Leśnictwa NSZZ „Solidar-
ność”. Wśród nich byli między innymi:  
poseł Janusz Śniadek, przewodniczący 
Rady Ochrony Pracy, Michał Chłopec-
ki, prezes zarządu Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służby 
BHP, Bartłomiej Obajtek, dyrektor Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Gdańsku, Krzysztof Dośla, przewod-

Konferencja o bezpieczeństwie pracy w leśnictwie odbyła się w budynku Muzeum II Wojny Światowej.
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– Ministerstwo Edukacji i Nauki pro-
ponuje nauczycielom podwyżkę 
o 7,8 proc. od kwoty bazowej, na 
podstawie której wylicza się pensję. 
Przy 16-procentowej inflacji ozna-
cza to pauperyzację zawodu. Mini-
ster Przemysław Czarnek obiecuje, 
że w przyszłym roku wynagrodze-
nie nauczycieli dyplomowanych, 
z odpowiednim stażem, wzrośnie 
zdecydowanie – do ponad 7 tysięcy 
zł brutto. Tyle że to, co  zostanie za-
pisane w ustawie budżetowej i czy 
będzie w niej miejsce na podwyżkę 
dla oświaty, dopiero się okaże.

– Niestety, nie od dzisiaj pensje i ocze-
kiwanie na podwyżki to w oświacie temat 
gorący. Padają ze strony resortu eduka-
cji różne liczby, wszystkie dalekie od 
satysfakcjonujących nasze środowisko. 
6 września tego roku rada sekcji poka-
zała, że nastroje i oczekiwania naszych 
członków zdecydowanie rozmijają się z 
tonem dobiegającym z ust urzędników 
państwowych, poczynając od Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki. Optymizm 
ministerialny, widoczny w niektórych 
mediach, jest dalece na wyrost. Niepo-
kój i zniecierpliwienie nauczycieli budzi 
na przykład to, że przed 1 wrześnie nie 
zostały opublikowane akty prawne doty-
czące oświaty,  w tym te tyczące awansu 
i oceny nauczycieli. Zabrakło czasu? Po 
drugie, wprowadzono, jak gdyby bokiem, 
godzinę dostępności nauczyciela. Sama jej 
nazwa jest kuriozalna i została już okre-
ślona jako „godzina Czarnkowa”. 

– Czarna godzina?
– Nie żartujemy. Ludzie oświaty 

z „Solidarności” pamiętają, że długo, 
siedem lat, walczyli z tzw. hallówkami 
wprowadzonymi przez minister Kata-
rzynę Hall za rządów PO-PSL. Mówię 
tu o dwóch dodatkowych godzinach 
zajęć w szkołach podstawowych i jed-
nej w szkołach ponadpodstawowych. 
Minęła polityczna epoka i w końcu 

tacji on-line z rodzicami uczniów? Jak 
je ewidencjonować, czy nie będzie tu 
konfliktu z RODO? Co z tradycyjny-
mi wywiadówkami? Tak MEiN tworzy 
niepotrzebne napięcie, wprowadza 
poczucie chaosu. Zbyteczne, ponie-
waż nauczyciele zawsze organizowali 
konsultacje indywidualne i spotkania 
z rodzicami uczniów, byli podczas wy-
cieczek i zabaw szkolnych, czyli byli 
dostępni. Minister ma na ustach slogan 
o ograniczeniu biurokracji, a wprowa-
dza jedną godzinę nie wiadomo jak 
monitorowaną, wyliczaną, ewidencjo-
nowaną. Niepotrzebne jest takie swoiste 
mieszanie w sprawach kadrowych, gdy 
nie ma poważnych pieniędzy na wzrost 
uposażeń.  

– Zdecyduje dyrektor, nie minister. 
– Mamy sygnały, że już zdarza się, że 

nauczyciel kończy lekcje o godzinie 12 
i ma mieć ową godzinę „dostępności”po 
godzinie 15. Co to ma być? Elastyczny 
czas pracy w ministerialnym wydaniu? 
Czekamy od dawna na rzeczową de-
batę na temat czasu pracy nauczycieli. 
W zamian mamy albo ogłaszanie planu 
wzrostu pensum, albo godzin do dyspo-
zycji. Może skończyć się to protestami.

– Podwyżka tak, ale za dłuższą pra-
cę?

– To byłaby należna zapłata za do-
datkową wykonaną pracę, nie podwyż-
ka. Nauczyciele pracują też w swoich 
domach, jak wyliczono w specjalnym 
badaniu, nawet o 6 godzin dłużej niż 
ustawowe 40 godzin w tygodniu. Na 
problemy biurokratyczne nakłada się 
sytuacja płacowa. Nauczyciele otrzy-
mali skromną podwyżkę, tyle że nie 
od 1 stycznia tego roku, ale od 1 maja. 
W wynagrodzeniach zasadniczych był 
to wzrost o raptem 4,4 procent. Trwa-
ją rozmowy, jak to ma wyglądać od 
1 stycznia 2023 roku. „Solidarność” 
walczy o inflacyjny wzrost pensji i to 
od 1 września tego roku. Tymczasem 
padają z alei Szucha wieści o 7, góra 
8 procentach do podstawy wynagro-
dzenia. Nasze uwagi i propozycje albo 
nie są wysłuchiwane, albo rozmijają się 
z przekazem oficjalnym, urzędniczo-
-ministerialnym. Trwa propagandowa 
presja. Nauczyciele jej nie trawią, nerwy 
nie wytrzymują. 

– Od 1 września 2022 roku obowiązu-
ją nowe, wyższe stawki wynagrodzeń 
dla nauczycieli. Stosunkowo większe 
podwyżki otrzymują nauczyciele 
o najniższych kwalifikacjach.

– Ano właśnie. Wyższe stawki? Na-
uczyciel początkujący, z przygotowa-
niem pedagogicznym, otrzyma 3424 zł 
brutto – zarabiał po majowej podwyżce 
3079 zł. To jest ucieczka przed znale-

zieniem się poniżej pułapu płacy mini-
malnej. Nauczyciel mianowany zarobi 
nie 3445  zł brutto, jak do 1 maja tego 
roku, a 3597 zł, jak po majowej „niby-
-podwyżce”. Nic nie zmienia się w jego 
kieszeni. Po majowej podwyżce wzrosły 
pensje nauczycieli dyplomowanych – 
o raptem 180 złotych, i nadal będzie to 
4224 złotych brutto zasadniczej pensji. 
Drgnęły nieco pensje nauczycieli, tych 
bez przygotowania pedagogicznego. 
Chyba z obawy MEiN przed brakami 
kadrowymi w szkołach. Tutaj też nie 
ma szału, bo jest to maksymalnie 266 
złotych w przypadku nauczyciela mia-
nowanego, de facto bez przygotowania 
do pracy w szkole. Zaskakujące było, 
iż podwyżka nie weszła od 1 stycznia, 
tylko jedna od 1 maja, a druga – ta dla 
nauczycieli nieposiadających stopnia 
awansu zawodowego – od 1 września 
tego roku. Zrównano poziom płac 
początkującego nauczyciela z przygo-
towaniem pedagogicznym i bez przy-
gotowania. Czy o to chodzi, by uczyły 
dzieci osoby bez przygotowania peda-
gogicznego?

– Jest magia „średniej”, ale średnie 
wynagrodzenie nauczycieli nie ozna-
cza, że wszyscy nauczyciele w danej 
grupie awansu zawodowego tak 
samo zarabiają.

– Zróżnicowanie wynika z przepi-
sów. Nas martwi, że nie ma mowy o re-
alnych podwyżkach, chyba że przyjmie-
my 345 złotych wzrostu, wraz ze zmianą 
nomenklatury: z nauczyciela stażysty 
na nauczyciela początkującego. Nastą-
pił wzrost, ale doszło do spłaszczenia 
systemu płac, pominięto najbardziej 
doświadczonych, umiejących tworzyć 
relacje mistrz – uczeń, nauczycieli. Nie 
zmieniły się od 1 września 2022 roku 
wynagrodzenia nauczyciela dyplomo-
wanego i nauczyciela mianowanego 
o wyższych kwalifikacjach. Nie ma mo-
tywacji do ich podnoszenia i do awansu 
zawodowego.

– Za i przed nauczycielami, i przed 
nami wszystkimi, trudne miesiące. 
Rosnąca inflacja, która doszła do 16 
procent,  uzasadnia bunt środowiska 
oświaty, także pracowników admini-
stracji i obsługi szkolnej?

– Środowisko ludzi oświaty ma dość 
działań pozornych i chce być traktowa-
ne poważnie. Nauczycieli nie zadowala 
komunikat o wzroście płacy minimal-
nej, skoro w portfelach czują inflację, 
niepokoi wzrost kosztów energii, ogól-
nie – kosztów utrzymania. Wiedzą, 
że w przemyśle średnia wynagrodzeń 
przekroczyła 6,5 tys. złotych. Płacowa 
depresja zniechęca młodych ludzi do 
wyboru zawodu nauczyciela, obniża 
jego prestiż. Od ponad sześciu lat „Soli-

Traktujmy się poważnie, panie ministrze! 
Rozmowa z Wojciechem Książkiem, przewodniczącym 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.

darność” powtarza, że należy uzależnić 
poziom płac w szkołach od przecięt-
nego wynagrodzenia  w gospodarce. 
Przypomnę, że w listopadzie 2021 roku 
gdańskie oświatowe WZD wystosowało 
list do ministra edukacji Przemysława 
Czarnka ze słowami niepokoju, zwią-
zanymi z propozycjami zmian statusu 
zawodowego nauczycieli, przedsta-
wianymi przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki. I to w sytuacji, gdy nie zostały 
zapewnione zwiększone nakłady na 
zadania oświatowe. Jasno wyartykuło-
waliśmy nasz postulat i oczekiwanie, że 
w końcu wdrożony będzie mechanizm 
corocznego wzrostu wynagrodzeń na-
uczycieli w oparciu o przeciętne wy-
nagrodzenie w gospodarce narodowej. 
W ten sposób zostałoby zrealizowane 
porozumienie z 7 kwietnia 2019 roku 
między rządem a NSZZ „Solidarność”.

– W październiku obchodzimy Dzień 
Edukacji Narodowej. Będą meda-
le, kwiaty i życzenia, także od pary 
prezydenckiej, bo żona prezydenta 
Andrzeja Dudy, pani Agata Kornhau-
ser-Duda, jest nauczycielką języka 
niemieckiego. Czego życzy sobie i lu-
dziom oświaty przewodniczący gdań-
skiej oświatowej „Solidarności”?  

– Oczekuję rzeczowej rozmowy, 
wstrzymania kampanii medialnej, 
przedstawiającej nieprawdziwe infor-
macje dotyczące wynagrodzeń nauczy-
cielskich i zaniechania proponowania 
podwyżek pensji za zwiększenie liczby 
godzin pensum dydaktycznego. Widzę 
nadal możliwość, a przede wszystkim 
potrzebę, owocnego dialogu o oświacie, 
na temat nakładów na edukację, wyna-
grodzeń z mechanizmem ich wzro-
stu, o czasie pracy nauczycieli i cenie 
pracy nauczycieli. Życzyłbym spokoju 
i mniej stresów w polskich szkołach. 
Życzyłbym też pewnej powagi dialogu 
okołooświatowego. By nie otwierać zbyt 
wielu frontów jednocześnie, a przecież 
szkoły dotknęła dodatkowo epidemia 
i skutki wojny na Ukrainie. Gdy nie 
ma większych, dodatkowych środków 
finansowych, to oczekuję koncentra-
cji na sprawach programowych, gdy 
się znajdą – rozpoczęcia negocjacji 
na temat znaczących podwyżek, sys-
temu płac, czasu pracy, programów 
osłonowych. Czyli najpierw rozmowy 
w formule okrągłego stołu bez kan-
tów, ustalenie zapisów prawnych oraz 
gwarancji dodatkowych środków na te 
zadania w budżecie państwa. Dopiero 
potem rzetelny przekaz medialny. I to 
wspólny, ministerialno-związkowo-sa-
morządowy. Nie, że znowu każdy mówi 
swoje i przeciw sobie. Polska edukacja 
jest wartością ponadpartyjną i ponad-
kadencyjną.

Rozmawiał Artur S. Górski 

Od ponad sześciu lat 
„Solidarność” powtarza, 
że należy uzależnić 
poziom płac w szkołach od 
przeciętnego wynagrodzenia  
w gospodarce. Przypomnę, 
że w listopadzie 2021 roku 
gdańskie oświatowe WZD 
wystosowało list do ministra 
edukacji Przemysława 
Czarnka ze słowami 
niepokoju, związanymi 
z propozycjami zmian statusu 
zawodowego nauczycieli, 
przedstawianymi przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
I to w sytuacji, gdy nie zostały 
zapewnione zwiększone 
nakłady na zadania 
oświatowe. 

w 2018 roku zlikwidowała te nieszczę-
sne godziny minister Anna Zalewska, 
partyjna koleżanka ministra Czarnka. 
To było naszym negocjacyjnym sukce-
sem. 

– Godzina wraca, a nad szkołą unosi 
się koszmar biurokracji.

– Dzisiaj rodzą się pytania, czy 
„godzina Czarnkowa” ma mieć 45 mi-
nut, jak lekcyjna, czy może zegarowe 
60 minut? Czy może być realizowana 
w trakcie tzw. okienek? Czy może być 
realizowana zdalnie, w trybie konsul-

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
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Ks. bp Wiesław Szlachetka
– Robotnicy portowi upominali się o godne wa-

runki pracy i życia. W starciu z komunistycznym 
reżimem manifestowali patriotyzm i wiarę. Dzięki 
determinacji portowców został przywrócony krzyż 
nad żołnierskimi mogiłami na Westerplatte. W 1987 
roku wsłuchaliśmy się tam w słowa Ojca Świętego 
o systemie wartości, którego należy bronić, o swo-
im Westerplatte, wymiarze zadań, które musimy 
podjąć i wypełnić, jakiś porządek prawd i wartości, 
które trzeba utrzymać. Z tych słów rosła postawa por-
towców, którzy budowali siłę „Solidarności”, cennej 
wartości, która wyrosła na Wybrzeżu ze słów Chrystusowej Ewangelii, odczytanych 
mądrością serc ludzi pracy. Nie można pozwolić, żeby idea „Solidarności” została 
wypaczona przez ducha bezbożności i przewrotności. W tej idei jest nadzieja, że 
Europa powróci do wartości chrześcijańskich, gdzie nikt nie będzie musiał żyć pod 
dyktatem politycznej poprawności i gdzie dobro i zło będą nazwane po imieniu. 

Czesław Nowak, prezes 
Stowarzyszenia „Godność”

– Patrząc na moich kolegów, na związkowców, na 
byłych więźniów politycznych, przypominam też o ro-
botniczym buncie w 1946 roku. W Nowym Porcie, na 
placu Wolności, od 1951 roku stał kamień z napisem: „W 
hołdzie tym, którzy zginęli w walce z reakcyjnym podzie-
miem”. Zapisano na nim kłamstwo. Przecież to nie była 
jakaś reakcja. Strajkowali ludzie mający nędzne zarobki, 
podle traktowani przez tamtą władzę. Ich nadzorcy wy-
myślili sobie, że skoro w porcie jest UNRRA, to sobie taki 
robol „dokradnie”. Takie mieli pojęcie o robotnikach. W 1990 koledzy z Rejonu 01 portu 
przyjechali ciągnikiem i obelisk ku czci ubeków wywieźli. W tym miejscu stoi dziś pomnik 
księdza Mariana Góreckiego, zamordowanego w 1940 roku w Stutthofie.

Tak upominaliśmy się o pamięć. Podobnie było z krzyżem nad żołnierskimi mo-
giłami obrońców Westerplatte. W 1970 roku i w 1980 roku byliśmy nieco w cieniu 
stoczni, ale nigdyśmy stoczniowców nie zdradzili. W grudniu 1980 i we wrześniu 
1988 roku port strajkował najdłużej. Represje, internowanie, aresztowania, dotykały 
portowców. Była wzajemna pomoc, było wsparcie dla rodzin pozbawionych pracy. 
W kościele przechowywaliśmy nasz sztandar, krzyż wykonany w sierpniu 1980 roku. 
Franciszkanin, ojciec gwardian Dominik Kabattek wsparł strajkujących portowców, 
pomagał w ukrywaniu się. Są tam obrazy Romualda Bukowskiego, przedstawiające 
portowców w Sierpniu ’80. Mieliśmy zaplecze w naszych świątyniach pw. Świętej 
Jadwigi Śląskiej, w kościele Morskim pw. Niepokalanego Serca Maryi.  

Dr Karol Nawrocki, prezes IPN
– Na tablicy wyryte są kolejne daty, począwszy od 

1946 roku, po rok 1988, bo „walka o wolność, gdy 
się raz zaczyna z ojca spada dziedzictwem na syna”. 
W 1946 roku instalowano w Polsce kolonialną ko-
munistyczną władzę, a portowcy mieli odwagę, by się 
temu przeciwstawić. Gdy na ulicach Gdańska, Gdyni, 
Szczecina i Elbląga w rewolcie grudniowej roku 1970 
ginęli niewinni – nie mogło w proteście zabraknąć 
portowców. W sierpniu 1980 roku, kiedy jedni dźwi-
gali brzemiona drugich, byli i gdańscy portowcy. Po 

13 grudnia się nie przestraszyli. Strajkowali, zakładali konspiracyjne związki, wy-
dawali swoje biuletyny. Zawsze wierni, do końcówki lat 80., gdy w 1988 r. nadal 
podejmowali protest – za wolność. Świadek historii, taki jak portowiec Czesław 
Nowak, nie tylko pod względem faktografii, ale i moralnie niesie w kolejne po-
kolenia pamięć o tych, którzy na pamięć zasługują, którzy w katalogu narodowej 
pamięci i chwały powinni się znaleźć.  

Edward Fortuna, przewodniczący 
MKK NSZZ „Solidarność” Portu 
Gdańsk

– Działalność gdańskich portowców wymagała 
podkreślenia, przypomnienia. Mam satysfakcję z upa-
miętnienia ludzi, którzy mieli odwagę, którzy przybyli 
z różnych stron i z głębi kraju. Ciężko pracowali i tutaj 
w Nowym Porcie mieszkali. Przynieśli ze sobą różne 
doświadczenia, ale łączyła ich wola godnego życia, 
pracy w bezpiecznych warunkach, ludzka solidarność 
i wiara chrześcijańska. W okolicznych kościołach pa-
rafialnych, w kościelnej wspólnocie, odnajdowali to, 
co łączy. Wytrwali, mamy niepodległą ojczyznę, ale ważne jest, by były znaki pa-
mięci. Stąd i ta portowa tablica, na której po 34 latach od ostatniego strajku z 1988 
roku znalazły się kolejne etapy portowej drogi. 
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Tablica upamiętniająca zmagania 
o godność, patriotyzm, wiarę i za-
angażowanie gdańskich portow-
ców w walkę z komunistycznym 
reżimem w latach 1946, 1970, 
1980–1989 została odsłonięta w 
Gdańsku Nowym Porcie.  

W ceremonii uczestniczyli m.in.: 
ks. bp Wiesław Szlachetka, który po-
błogosławił ten akt pamięci, dr Karol 
Nawrocki, prezes IPN, Czesław No-
wak, prezes Stowarzyszenia „God-
ność”, Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „S”, Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”, 
Edward Fortuna, przewodniczący MKK 
NSZZ „S”, przedstawiciele służb mun-
durowych, byli oraz obecni pracownicy 
gdańskiego portu. 

Wyryty na tablicy napis głosi:
W hołdzie gdańskim portowcom 

którzy w latach 1946, 1970, 1980–1989 
walczyli o godne warunki pracy i życia, 
strajkowali i demonstrowali przeciw ko-
munistycznemu reżimowi. Wierni Bogu 
i ojczyźnie, kierując się nauką papieża 
św. Jana Pawła II, przywrócili krzyż mo-
giłom żołnierzy obrońców Westerplatte. 
Budowali siłę Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego „Solidarność”, 
w stanie wojennym utrzymali podziem-
ne struktury związku. Doznając represji 
i ponosząc ofiary, odnieśli zwycięstwo w 
walce o wolną i demokratyczną Polskę. 

Powstała dzięki Stowarzyszeniu 
„Godność”, Oddziałowi Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Gdańsku oraz Za-
rządowi Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”

Ceremonii towarzyszył krzyż z na-
pisem „Zawsze z Bogiem”, wykonany 
podczas strajku w 1980 roku.

Portowców gdańskich drogi do wolności 

Przypomnijmy, że strajk dokerów 
w Nowym Porcie w sierpniu 1946 roku 
był jednym z pierwszych protestów 
przeciwko władzy komunistycznej na 
Wybrzeżu. Strajk, który początkowo 
miał podłoże ekonomiczne i dotyczył 
godnych warunków płacy i pracy, 
przerodził się w protest o hasłach wy-
mierzonych w reżim komunistyczny. 
W Grudniu ’70 gdańscy portowcy byli 
uczestnikami strajków na Wybrzeżu. 
Podobnie było w Sierpniu ’80, gdy strajk 
w tym jednym z większych wówczas za-
kładów pracy w regionie przyczynił się 
do zwycięstwa postulatów „Solidarno-
ści”. Port Gdański był jednym z najdłu-
żej strajkujących zakładów na Wybrze-
żu po wprowadzeniu stanu wojennego 

– do 20 grudnia 1981 r. W roku 1988 
do 3 września gdańscy portowcy pro-
wadzili akcję strajkową. Za swoje zaan-
gażowanie w czasie lat osiemdziesiątych 
54 portowców było internowanych lub 
uwięzionych.

Tablica upamiętniająca portowców 
została umieszczona na budynku Za-
rządu Portu Gdańskiego SA w Nowym 
Porcie.  Powstała dzięki Stowarzyszeniu 
„Godność”, ZRG NSZZ „S”, Oddziałowi 
IPN w Gdańsku.

Odsłonięcie tablicy 31 sierpnia 2022 
roku było jednym z punktów obchodów 
42 rocznicy strajków z 1980 roku oraz 
portowego protestu w 1988 roku.

(asg)

Gdańscy portowcy, uczestnicy wydarzeń z lat 1980–88, dumni z odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy.

26 września działacze związkowi 
NSZZ „Solidarność” z organizacji 
zakładowych złożyli kwiaty pod 
pomnikiem pomordowanych w La-
sach Piaśnickich. Miało to miejsce 
niejako przy okazji, ponieważ tego 
dnia jechali na szkolenie do Jastrzę-
biej Góry. 

– Inicjatywa zrodziła się w czasie 
przygotowywania szkolenia. Uczestnicy 
chcieli w tym szczególnym czasie uczcić 
pamięć pomordowanych – mówi Irena 
Jenda, kierownik Działu Szkoleń ZRG 
NSZZ „Solidarność”. – Krótkie wpro-
wadzenie przewodnika z wejherow-
skiego Muzeum Piaśnickiego Dariusza 
Bąkowskiego przywróciło na chwilę 
obraz zbrodni piaśnickiej i skłoniło 
wszystkich zebranych do zadumy.

Przypomnijmy, że zbrodnia piaśnic-
ka to wiele zbiorowych egzekucji, jakie 
zostały wykonane przez niemieckiego 
okupanta w czasie II wojny światowej. 
Zginęli wówczas m.in. przedstawiciele 
polskiej elity politycznej, gospodarczej 
oraz kulturalnej z terenu Pomorza. 
Łącznie zamordowano tysiące osób, ale 
dokładna liczba jest trudna do oszaco-
wania, ponieważ w 1944 roku Niemcy 
przeprowadzili akcję mającą na celu 
usunięcie dowodów zbrodni. Wiadomo 

natomiast, że Piaśnica jest największym 
po Stutthofie miejscem kaźni ludności 
polskiej na Pomorzu.  

– To właśnie tutaj, na miejscu nazy-
wanym Pomorskim Katyniem, złożono 
hołd ofiarom poległym za wolność oj-
czyzny. Narodowa pamięć jest dobrem 
najwyższym, a my mamy obowiązek 

pielęgnowania historii polskiej – zazna-
cza  Tomasz Grabowski, przewodniczą-
cy „Solidarności” w Aluship. 

Od 2011 roku w pionie śledczym 
gdańskiego oddziału IPN trwa śledz-
two mające na celu ukazanie nowych 
danych na temat liczby ofiar. 

(opr. tm) 

Hołd pod pomnikiem w Lasach Piaśnickich

26 września działacze związkowi NSZZ „Solidarność” z organizacji zakładowych 
złożyli kwiaty pod pomnikiem pomordowanych w Lasach Piaśnickich. 
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Uzwiązkowienie w tczewskim oddziale firmy Eaton sięga kilkudziesięciu procent. Dzięki temu związkowcy mogą 
skutecznie bronić praw pracowniczych, a przykładowo negocjacje dotyczące podwyżek odbywają się tutaj co 
roku (wyjątkiem był okres pandemii, gdy produkcja została zawieszona). 

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W EATON TRUCK COMPONENTS W TCZEWIE

 Samochodowa „Solidarność”
Pomorska część Eaton zajmuje się 

produkcją elementów do samocho-
dów osobowych i ciężarowych, ale 
korporacja, której główne siedziby zlo-
kalizowane są w Irlandii oraz Stanach 
Zjednoczonych, ma w zakresie swojej 
działalności produkcję podzespołów 
przydatnych również w innych gałę-
ziach gospodarki.  

„Firma jest światowym liderem 
technologicznym w zakresie produk-
tów, systemów i usług związanych 
z jakością energii elektrycznej” – moż-
na przeczytać na stronie internetowej 
przedsiębiorstwa. 

– U nas, w Tczewie, wytwarzane są 
przekładnie samochodowe, aczkolwiek 
obecnie jesteśmy na etapie zamykania 
części produkcji, która potrwa jeszcze 
do końca tego roku. Obecnie powstają 
tutaj głównie komponenty do samo-
chodów, w tym sprężarki, elementy 
plastikowe, zawory, elementy tapicerki. 
Nowy zakres natomiast będzie powią-
zany z elektroniką – wyjaśnia Tomasz 
Soliński, przewodniczący Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Eaton Truck Components. 

Zmiana nie będzie wiązać się z re-
dukcją liczby pracowników, ale nowym 
kierunkiem rozwoju. Wiąże się z tym 
bowiem inwestycja przygotowująca fir-
mę do wytwarzania komponentów do 
pojazdów elektrycznych. 

– Wartość tego zadania to około 
100 milionów złotych – poinformował 
na początku tego roku Adam Dułak, 
dyrektor zakładu Eaton Tczew. – Zna-
cząca część przedsięwzięcia to budowa 
linii produkcyjnych. Kolejnym etapem 
będzie modernizacja budynków i prze-
budowa ich infrastruktury, ponieważ 
produkcja tego typu wymaga przestrze-
gania bardzo restrykcyjnych norm. 

Budynki w obecnym kształcie 
można łatwo dostrzec przy ulicy 30 
Stycznia, ponieważ zajmują bardzo 
duży teren. Pracują w nich także osoby 
z przedsiębiorstwa będącego podwy-
konawcą, który „przyszedł” do Tczewa 
razem z Eatonem. Firma nie należy do 
małych. W samym Tczewie zatrudnia 
około 700 osób (a na całym świecie 
łącznie 85 tysięcy). Liczba pracowników 
na Pomorzu obejmuje zarówno osoby 
z produkcji, jak i części administracyj-
nej. Prawie 20 procent z nich należy do 
związków zawodowych. 

– Mimo że istnieją dwa związki, 
to pracujemy jak jedno ciało – mówi 
przewodniczący KM. – Do pracodaw-
cy zgłaszamy się jako jedna wspólna re-
prezentacja związków zawodowych. Nie 
ma między nami niejasności, a to daje 
nam większe pole do rozmów z praco-
dawcą. Plus wynika również z faktu, że 
uzwiązkowienie z różnych organizacji 
liczy się jako całość. 

Będą podwyżki

Ostatnie rozmowy z pracodawcą za-
kończyły się w lutym i dotyczyły płac. 

Kolejne dotyczyły premii i zakończyły 
się podpisaniem regulaminu na kolejny 
rok.  

– Ostatnio była przerwa wakacyj-
na i, zgodnie z przyjętymi zasadami, 
wówczas spotykamy się tylko w razie 
nagłej sytuacji. Ale gdy taka nastąpi, to 
biura znajdują się w pobliżu, więc nie 
ma kłopotu z rozmową na ugodowej 
stopie. Tegoroczne rozmowy płacowe 
ciągnęły się długo i nie były łatwe, ale 
takie negocjacje toczą się co roku. To 
jest związane z podpisanym układem 
zbiorowym, ale... – Kłopot stanowi fakt, 
że jesteśmy organizacją międzyzakłado-
wą i nie we wszystkich częściach firmy 
układ obowiązuje – zwraca uwagę prze-
wodniczący. – Przykładowo w drugiej 
spółce, która powstała później, gdzie 
nie było związków zawodowych, nie 
obowiązuje. Z drugiej strony małym 
sukcesem obecnej kadencji jest fakt 
zainicjowania działalności Związku 
w tym miejscu. 

Mimo tych trudności, rozmowy pła-
cowe, a także dotyczące innych spraw 
pracowniczych, obejmują pracowników 
w obu spółkach. 

Czasem powoduje to specyficzne 
sytuacje, związane choćby z oświad-
czeniem na temat poziomu uzwiązko-
wienia, jakie jest składane pracodawcy. 
Taki dokument otrzymuje oddzielnie 
każda tczewska spółka , aby uniknąć 
ewentualnych niejasności i twierdzenia, 
że związku tam nie ma. 

Dodajmy, że ta specyficzna orga-
nizacja wynika z faktu, że najpierw, 
w drugiej połowie lat 90., Eaton przejął 
od Fiat Auto Poland produkcję zaworów 
silnikowych, które powstawały w Biel-
sku-Białej, następnie produkcję skrzyń 
biegów w Tczewie, a jeszcze kilkana-
ście lat później uruchomiona została 
w Tczewie filia, która produkuje kom-
presory. Działa także powiązany z kor-
poracją podwykonawca. Sam Eaton jest 
na Pomorzu podzielony na dwie części; 
„auto” zajmuje się samochodami oso-
bowymi, a „truck” ciężarowymi. 

– Część „auto” jest mniejsza i dużo 
młodsza, a samo tczewskie przedsię-
biorstwo, działające wcześniej pod inną 
nazwą, ma duże tradycje. Część osób 
przepracowała tutaj, w jednym miejscu, 
całe życie, od okresu szkoły począwszy 
– mówi przewodniczący KM. 

Efektem pracy w tak dużej korpora-
cji jest też fakt, że na przykład premie 
nie wszędzie są przyznawane na tych 
samych zasadach oraz w tej samej wy-
sokości. 

– Raz, gdy otrzymaliśmy regulamin 
ich przyznawania, to treść była nie do 
przyjęcia. Negocjowaliśmy zmianę za-
wartych tam zapisów. Udało się, ale nie 
traktuję tego jako zwycięstwa. Chodziło 
o to, aby dyrekcja zrozumiała, że u nas 
warunki socjalno-bytowe czy finanso-
we są inne, niż na przykład w oddziale 
w Stanach Zjednoczonych – opowiada 
Tomasz Soliński. – Do tego dochodziły 
kwestie związane z podzieleniem zało-

gi w zasadach przyznawania premii na 
produkcję i administrację, co jest moim 
zdaniem niedopuszczalne. Odnieśliśmy 
się wówczas do przykładu niemieckiego 
Mercedesa, gdzie wszyscy – od sprzą-
taczki po prezesa – otrzymują premię 
w tej samej wysokości. Analogicznie, 
jeśli podwyżki płac są przyznawane 
procentowo, to osoby zarabiające 3500 
zł otrzymują znacznie mniej, niż osoby 
otrzymujące np. 12 tysięcy złotych. Dą-
żymy więc do tego, żeby progi nie rosły 
w ten sposób.

Realnie, więc z sukcesem

Patrząc szerzej na okres ostatnich 
lat, negocjacje płacowe prowadzone 
w Eaton można uznać za sukces.

– Ale, jak zawsze w takich spra-
wach, są zarówno osoby zadowolone, 
jak i niezadowolone oraz mające nie-
dosyt – przyznaje przewodniczący. 
– W układzie zbiorowym jest zapis 
mówiący o tym, że pracodawca dąży 
do realnego wzrostu płac. Niektórzy 
myślą, że w tej sytuacji, skoro inflacja 
przykładowo jest na poziomie 15 pro-
cent, to pracodawca powinien wypłacić 
25 procent podwyżki, co jest nierealne, 
ponieważ przecież każdy jest obciążony 
kosztami wyższych cen. Zarówno pra-
cownicy, jak i pracodawcy. Nie możemy 
więc wychodzić z propozycją czegoś, 
co jest nierealne. Spotykanie się przez 
kilka miesięcy i wychodzenie z takich 
rozmów bez żadnych rezultatów mija 
się z celem. Podchodzimy inaczej, więc 
negocjacje płacowe zawsze przynosiły 
jakiś skutek – podsumowuje przewod-
niczący KM. 

W ciągu kończącej się kadencji Komi-
sji Międzyzakładowej tylko raz zdarzyło 
się, że związek zrezygnował z podwyżek, 
a było  to w czasie pandemii. W okresie 
największego kryzysu została bowiem 
zatrzymana produkcja. Na mocy poro-
zumienia wynagrodzenie wówczas ob-
niżono do poziomu 80 procent, a firma 
skorzystała z rządowej tarczy. 

W tamtym czasie trzeba było zwró-
cić większą uwagę na warunki pracy 
i przestrzeganie zasad BHP. W takim 
miejscu noszenie maseczek mogło 
bowiem być dla niektórych pracowni-
ków problematyczną sprawą. Jeśli ktoś 
pracował sam, to potrafił się buntować 
przed stałym noszeniem maseczki. Za-
kład ma bowiem wiele lat, a stare hale 
nie są klimatyzowane. Dzięki wenty-
lacji powietrze jest mieszane, ale i tak 
zdarzało się, że temperatura sięgała 30 
stopni Celsjusza, tym bardziej że na te-
renie firmy zlokalizowane są również 
hartownie. Piece i ich praca wpływają 
więc realnie na panujące warunki. 

Liczą się z pracownikami

– Na szczęście nie ma u nas tematów 
długo otwartych i sytuacji blokowania 
przez pracodawcę wprowadzania zmian 
– podsumowuje Tomasz Soliński. 

Pracodawca liczy się ze związkow-
cami, tym bardziej że do grupy już 
zapisanych osób stopniowo dołączają 
kolejne (uzwiązkowienie nie zmieniło 
się znacząco w ostatnich latach, ale jed-
nocześnie nieznacznie rośnie). 

– Był moment, że czasowo skoczyło 
w górę, gdy do firmy dołączyło sporo 
nowych, niekoniecznie młodych osób. 
Część z nich gdzieś już pracowała, 
więc niektórzy należeli już do Związku 
i tylko „się przepisali”. Wiązało się to 
z czasową produkcją, która trwała przez 
kilka lat. Po dwóch latach wydział zo-
stał wygaszony, więc ludzie odchodzili. 
I straciliśmy głównie właśnie te osoby. 
Ci, którzy pozostali w firmie, na innych 
stanowiskach, są nadal w Związku. A w 

czasie tegorocznych wakacji doszło nam 
jeszcze kilka osób, niektórzy zaś wciąż 
dojrzewają do tej decyzji – mówi prze-
wodniczący KM. 

W jednej z tczewskich spółek dało 
się zauważyć niechęć do Związku, choć 
działanie „Solidarności” w żaden spo-
sób nie kolidowało z produkcją. W tym 
przypadku pracowała młoda załoga, 
która mogła obawiać się kłopotów zwią-
zanych z przedłużaniem umów o pracę. 
U niektórych ciągle widać obawy, zda-
niem przewodniczącego KM, w tym mo-
mencie już bezzasadne. Z drugiej strony, 
do Związku należą nadal także emeryci, 
co jednoznacznie wskazuje, jak mocno 
związali się z „Solidarnością”.  

Tomasz Modzelewski 

Tomasz Soliński, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Eaton Truck Component.
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W 2016 roku, przy głównym wejściu do firmy, zamontowana została pamiątkowa 
tablica dla upamiętnienia działaczy „Solidarności”, mieszkańców Tczewa, którzy 
zostali internowani podczas stanu wojennego. Dwa razy do roku w tym miejscu 
składane są kwiaty. W związku ze śmiercią niektórych z nich przed kilkoma 
nazwiskami umieszczono małe krzyżyki.
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OBCHODY SIERPNIA ’80

14 postulat wciąż czeka
Od uroczystego posiedzenia człon-
ków Zarządu Regionu Gdańskiego 
rozpoczęły się w Gdańsku główne 
obchody rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność”. Odbyło się ono 
z udziałem władz państwowych, 
z premierem Mateuszem Mora-
wieckim na czele, a także przed-
stawicieli władz samorządowych, 
parlamentarzystów, sygnatariuszy 
Porozumień Sierpniowych, obecne-
go oraz  byłych przewodniczących 
Komisji Krajowej, a także przewod-
niczących zarządów regionów i se-
kretariatów branżowych „S”.

– Spotykamy się dzisiaj w 42 rocznicę 
podpisania Porozumień Sierpniowych. 
Ale jednocześnie chcemy pamiętać, że 40 
lat temu na ulicach Lubina komunistycz-
na władza mordowała ludzi. Strzelała do 
pokojowo manifestujących, układających 
z kwiatów krzyż. Mamy ich w pamięci 
jak wszystkich bohaterów „Solidarności” 
i ofiary komunistycznego reżimu – powie-
dział przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla.

Do tragicznych wydarzeń sprzed 40 laty 
w Lubinie nawiązał prezes IPN dr Karol 
Nawrocki, który poinformował, że Komi-
sja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu wraca do zbrodni lubińskiej i za-
czyna prokuratorskie śledztwo.

Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr 
Duda w swoim przemówieniu, zwracając 
się do premiera, przywołując 21 postulatów 
z Sierpnia 1980 roku, przypomniał: – Został 
nam jeden niezrealizowany postulat, czter-
nasty – emerytury stażowe. Panie premie-
rze, my tego nie odpuścimy. 

W czasie uroczystości wręczono od-
znaczenia państwowe przyznane za zasłu-
gi dla przemian demokratycznych i dzia-
łalność związkową. Po złożeniu wieńców 
i wiązanek kwiatów przed historyczną 
Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej uczestnicy 
rocznicowych obchodów przeszli do ba-
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Fragmenty wystąpienia premiera 
Mateusza Morawieckiego 
Na znaku Regionu Gdańskiego widnieje hasło „Bez strachu, ale z rozwagą”, zapożyczo-
ne z gdańskiego herbu „Nec temere, nec timide”. Taka była „Solidarność” – bez strachu, 
ale z rozwagą. I tacy byli robotnicy w sierpniu 1980. Dzieło, które rozpoczęli, przyczyniło 
się do skruszenia wielkiego potężnego systemu. Systemu, który wydawało się, że spętał 
nas i pół świata na dziesięciolecia (…). Myślę, że w sercach, w pamięci robotników 
musiało być dużo więcej niż tylko odrobina odwagi. Przecież mieli w pamięci Grudzień 
1970 roku. I to jak brutalnie komunistyczna władza potraktowała tamte protesty. Trzeba 
było mieć w sobie dużo odwagi, aby ona przezwyciężyła strach i dała nadzieję na 
przyszłość. Tej odwadze tamtych czasów zawdzięczamy dzisiejszą wolność, suweren-
ność, niepodległość. Przed 42 laty powstał ruch , który przyczynił się do bezkrwawego 
obalenia systemu.

Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Komisji Krajowej 
Piotr Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Odznaczenia dla zasłużonych

31 sierpnia br. odznaczono tych, 
którzy zapisali się w najnowszej 
historii nie tylko związku zawodo-
wego, ale Pomorza i Polski.

Za wybitne zasługi dla przemian demo-
kratycznych odznaczeni zostali Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 

Jerzy Miotke i Ryszard Rusiłowicz. Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski: Jerzy Barzowski, Zbigniew Łasek i 
Marian Siwy. Za zasługi w działalności na 
rzecz niepodległości i suwerenności Polski 
oraz respektowania praw człowieka w PRL 
Krzyżem Wolności i Solidarności wyróż-
niony został Maciej Łopiński. Za zasługi 

w działalności społecznej i związkowej 
Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony 
został Marian Rudnik. Za zasługi dla Nie-
podległej Medalem Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości wyróżnieni zostali: Stefan 
Gawroński, Zbigniew Kowalczyk, Woj-
ciech Książek i Jacek Rybicki.

(mk)

zyliki pw. św. Brygidy, gdzie odprawiona 
została uroczysta msza święta.

– „Solidarność”, która zrodziła się pod 
znakiem Maryi, w swoim DNA ma zako-
dowane naturalne pragnienie, aby z Nią 

stawać w obronie dobra i prawdziwej 
wolności Polski i Polaków. Maryja jest 
bramą tej wolności – powiedział pod-
czas homilii metropolita gdański ksiądz 
arcybiskup Tadeusz Wojda.
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W ramach obchodów 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych zor-
ganizowane zostało spotkanie przedstawicieli Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni. Odbyło 
się ono w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego. 
Nie zabrakło przewodniczącej KM Zdzisławy Haci ani wiceprzewodniczą-
cych Agnieszki Tanaś i Doroty Szewczyk oraz Krzysztofa Dośli, przewodni-
czącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Rocznicowe spotkanie 
pracowników oświaty 
w Gdyni
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– Pamiętam dzień 8 września, kiedy jechałam zawieźć deklaracje z mojej szkoły 
do Gdańska, na dawną ulicę Marchlewskiego. Była nas ogromna liczba. Nie tylko 
w mojej szkole, a w każdej szkole w Gdyni – dzieliła się wspomnieniami z 1980 
roku Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, i życzyła, aby nadal 
w członkach „Solidarności” była ta siła przekonywania jak największej liczby mło-
dych do zapisywania się do związku.

Nie zabrakło okolicznościowych życzeń i gratulacji oraz podziękowań za 
wieloletnią pracę na rzecz środowiska edukacyjnego. Wręczono również Złote 
i Srebrne Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 
Podczas wręczania złotych odznaczeń szczególnie wyróżniono jedną z nauczy-
cielek – Joannę Wiśniewską, już emerytowaną, która tworzyła „Solidarność” 
w Gdyni ponad 40 lat temu i której odznaczenie nastąpiło dzięki dociekliwości 
jednego z dyrektorów. To on odnalazł archiwalne dokumenty dotyczące pracy 
związkowej pani Joanny.

Życzenia i gratulacje składali m.in.Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Joanna 
Zielińska oraz Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia 

– Jednego, czego możemy być pewni, to fakt, że nastąpi zmiana – cytował chiń-
skiego filozofa Wojciech Szczurek. – Ta zmiana faktycznie następuje. Już nie tylko 
system edukacji, nauczyciele, ale my wszyscy musieliśmy się mierzyć z pandemią 
i różnymi zmianami, w zakresie finansowania samorządu i przez to też edukacji, 
wojną w Ukrainie i przyjęciem gości, którzy tak licznie przyjechali do nas. To są 
rzeczy, które wymagają podejścia otwartego na drugiego człowieka i optymizmu.

W ramach uroczystości wysłuchano koncertu w wykonaniu uczniów szkoły 
muzycznej. Na skrzypcach utwór Paganiniego „La campanella” wykonała Maria 
Pańczyk. Później uczestnicy usłyszeli utwór Chopina Wielki Polonez Es-dur op. 22 
w wykonaniu Franciszka Lewandowskiego, a na koniec saksofonowe trio wykonało 
utwór z filmu animowanego „Spirited Away”.

www.gdynia.pl

Srebrne Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność” otrzymali:  

Iwona Chudyszewicz, Witold Chudyszewicz, Katarzyna Doliwa-Dobro-
wolska, Małgorzata Gackowska, Łucja Gawin, Adam Gmyrek, Andrzej Gogo-
la, Magdalena Gwiazda, Tadeusz Jaskulski, Jolanta Kasperek-Sut, Katarzyna 
Krause-Bagińska, Lidia Łączyńska,  Katarzyna Majda, Magdalena Piwowar-
ska, Joanna Rutkowska, Iwona Sykulska, Edyta Szulborska, Agnieszka Tanaś, 
Ewelina Wysocka.

Złote Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność” otrzymali: 

Marek Ambrosiewicz, Andrzej Bodnar, Ewa Domrazek, Dorota Dunst, 
Halina Górska, Wiesława Krysztofowicz, Anna Marlewska, Anna Nowic-
ka, Adam Pop, Ewa Rajkowska, Ewa Sikorska, Dorota Szewczyk, Agnieszka 
Szwejkowska-Kulpa, Judyta Śliwińska, Joanna Wiśniewska, Sławomir Wi-
śniewski, Jolanta Złoch. 

Nagrodzeni Srebrnymi Odznakami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność”.
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1.  Sviatoslav Batii – ukończył pierwszą klasę LO w Zespole 
Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, 
przybył z Zaporoża (Ukraina). Jak pisze wychowawca kla-
sy Przemysław Daszyński: Sviatoslaw to uczeń niezwykle 
skromny, kulturalny i chętny do pomocy. Ojciec pozostał na 
Ukrainie. 

2.  Piotr Czerwiński – ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Mu-
zyczną w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, laureat 
wielu konkursów pianistycznych: m.in. w Rydze (Łotwa), 
w Broumowie (Czechy), w Krakowie, w Gdańsku. 

3.  Krzysztof Dąbrowski – ukończył Technikum nr 4 w Zespole 
Szkół Łączności w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, 
zainteresowania informatyczne, osiągnięcia krajowe w kon-
kursach tańca towarzyskiego.

4.  Mikołaj Goździelewski – ukończył Technikum nr 4 w Zespo-
le Szkół Łączności w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, 
osiągnięcia matematyczne, interesuje się technologiami ETI. 

5.  Dawid Jokiel – ukończył Niepubliczną Szkołę Podstawową 
„Lokomotywa” w Sopocie, bardzo dobre wyniki w nauce, 
interesuje się oprogramowaniem komputerowym, językiem 
angielskim (wynik 100 proc. na egzaminie), wolontariat. 

6.  Piotr Kaczorowski – ukończył klasę trzecią I LO w Starogardzie 
Gdańskim, znakomite wyniki w nauce (średnia ocen 5,77), wolon-
tariat, osiągnięcia w przedmiotach politechnicznych: matematy-
ce, �zyce, informatyce (w ramach programu„Zdolni z Pomorza”).

7.  Aleksandra Krawczykiewicz – ukończyła pierwszą klasę 
Uniwersyteckiego LO w Gdańsku, znakomite wyniki w na-
uce, działalność wolontariacka, interesuje się malarstwem. 

8.  Julia Kwaśnik – ukończyła Szkołę Podstawową nr 10 w Tcze-
wie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywna działalność wo-
lontariacka (np. pomoc w organizowaniu zajęć podczas ferii, 
kwesty na rzecz hospicjów). 

9.  Krystyna Markiewicz – ukończyła pierwszą klasę Liceum 
Akademickiego w Pucku, bardzo dobre wyniki w nauce. II 
miejsce w powiatowym konkursie „Ziemia nie może umierać”.

10.  Cezary Matuszewski – ukończył trzecią klasę IX LO w Gdyni, 
bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat w punkcie recep-
cyjnym dla uchodźców z Ukrainy w SP nr 47 w Gdyni (organi-
zacja czasu wolnego, pomoc w zbiórkach rzeczowych).

11.  Zo�a Pałasz – ukończyła trzecią klasę X LO w Gdyni oraz 
trzecią klasę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni, bardzo 
dobre wyniki w nauce, osiągnięcia międzynarodowe w kon-
kursach muzycznych (klasa fortepianu). 

12.  Aleksandra Pesta – absolwentka I LO w Gdańsku, bardzo 
wysokie wyniki matury: 98 proc. z języka angielskiego, 93 
proc. z geogra�i.

13.  Mikołaj Pędzich – ukończył SP nr 50 w Gdańsku, znakomite 
wyniki w nauce (średnia 5,77), dodatkowe zajęcia z gra�ki
komputerowej w Pałacu Młodzieży.

14.  Emilia Sanecka – ukończyła SP w Leśniewie oraz drugą kla-
sę Szkoły Muzycznej w Gdyni (klasa fortepianu), znakomite 
wyniki w nauce (średnia 5,78). Aktywny wolontariat, laureat-
ka konkursów przedmiotowych i muzycznych.

15. Maria Stencel – ukończyła pierwszą klasę Uniwersyteckiego 
Katolickiego LO w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce, 
�nalistka krajowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
aktywnie działa w samorządzie szkolnym. 

16. Grzegorz Szymański – ukończył trzecią klasę Zespołu Szkół 
Łączności w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, działal-
ność w samorządzie szkolnym, Honorowy Dawca Krwi. 

17. Piotr Wojciechowski – ukończył drugą klasę Chrześcijańskie-
go Autorskiego LO w Gdańsku, dodatkowe zajęcia w Pałacu 
Młodzieży, bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowania 
muzyczne – realizacja dźwięku i zespół rockowy (gitara elek-
tryczna i basowa).

18. Anastasia Yarova – ukończyła VII klasę SP nr 65 w Gdańsku, 
przybyła z Mikołajowa (Ukraina). Jak Anastasia napisała we 
wniosku: Niestety, wszystkie moje dyplomy pozostały na Ukrainie. 
Mogę napisać, że miałam wyróżnienia z konkursów wokalnych, 
tanecznych i kursów z ceramiki i sztuki jubilerskiej.

19. Monika Zaklikowska – ukończyła pierwszą klasę XII LO w 
Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, pomoc w akcjach wo-
lontariackich: „Szlachetna Paczka” i „Dzieci dzieciom” skierowa-
nej do podopiecznych domów dziecka. Wybitne osiągnięcia 
sportowe: I i II miejsce w mistrzostwach Polski na trampolinie i 
skokach synchronicznych (indywidualnie i drużynowo). 

Kapituła Funduszu przyznała, jak co roku, stypendia dla 
uczniów:
 Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach k. Kościerzyny, 

noszącej imię NSZZ „Solidarność”:
20.  Bartosz Kerlin – ukończył Szkołę Podstawową w Wągliko-

wicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, ocena 
celująca z dodatkowych zajęć: „Historia i kultura Kaszubów”.

21.  Amelia Majkowska – ukończyła Szkołę Podstawową w Wą-
glikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczest-
niczyła w życiu szkoły, wolontariat.

22.  Yuliia Tokalenko – klasa VI Zespołu Szkół w Wąglikowicach. 
Jak pisze wychowawca: „Julia poczyniła duże postępy w na-
uce języka polskiego, wykazuje zdolności matematyczne, 
chętnie wykonuje zadania dodatkowe”. 

 Szkoły Podstawowej w Łęgowie k. Pruszcza Gdańskiego, 
noszącej imię Bohaterów Grudnia 1970: 

23.  Martyna Drewnowska – ukończyła siódmą klasę Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, radna Młodzieżowej Rady Gminy.

24.  Iga Gajewska – ukończyła siódmą klasę Szkoły Podstawo-
wej im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie, uzyskała tytuł 
Mediatora Rówieśniczego.

Stypendia „Solidarności” dla młodzieży 

Uroczyste posiedzenie członków 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” 31 sierpnia br. zakoń-
czyło wręczenie stypendiów wyróż-
niającym się uczniom pomorskich 
szkół przyznanych przez Fundusz 
Stypendialny NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego. 

W 20 edycjach przyznano razem 
736 stypendiów. W tym roku stypendia 
„Solidarności” otrzymało 24 uczniów. 
Wręczyli je: minister rodziny Marlena 
Maląg, pomorska kurator oświaty Mał-
gorzata Bielang, Piotr Duda, przewod-
niczący Komisji Krajowej, Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarządu Re-
gionu Gdańskiego, i Wojciech Książek, 
lider oświatowej „S” w regionie. 

Przypomnijmy, że obok doskonałych 
wyników w nauce warunkiem ubiegania 
się o stypendium jest załączenie wy-
powiedzi (wywiad, opowiadanie, tekst 
wierszowany) pt. Moje spotkanie z NSZZ 
„Solidarność” ( w kolejnych „Magazynach 
Solidarność” przedstawimy najlepsze pra-
ce nadesłane przez młodzież).

Fundusz Stypendialny NSZZ „So-
lidarność” powstał przy Zarządzie Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w 2003 roku. Od 2010 roku stał się czę-
ścią działalności Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy. Co roku dodatkowo 
po dwa stypendia są przeznaczone dla 
szkół w Wąglikowicach im. NSZZ „So-
lidarność” i w Łęgowie im. Bohaterów 
Grudnia ’70. 

Wpłat środków finansowych na 
fundusz dokonują m.in.: organizacje 
związkowe, zakłady pracy, stowarzy-
szenia i instytucje, osoby prywatne. Nr 
konta: 41 7065 0002 0652 4155 2804 
0001, wpłaty z dopiskiem: Fundusz 
Stypendialny. Wykaz darczyńców znaj-
duje się na stronie internetowej ZRG: 
www.solidarnosc.gda.pl oraz fundacji: 
www.pomorskafundacja.org.pl. Środki 
są gromadzone na koncie Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy, która posiada 
status organizacji pożytku publicznego. 
Tak więc można także dokonać odpisu 
1 procenta podatku – wystarczy wpisać 
w rocznym formularzu rozliczeniowym 
PIT nr KRS: 0000337122.

Stypendyści 2022

Stypendysta Piotr Czerwiński.
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W tym roku stypendia „Solidarności” otrzymało 24 uczniów. 
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GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

– W Gdańskim Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. funk-
cjonuje zakładowy układ zbiorowy 
pracy. Kiedy został on podpisany?

– To już będzie 20 lat od podpisania 
zakładowego układu zbiorowego pracy. 
Byłem jednym z uczestników negocjacji. 
Później był on zmieniany, bo zmieniało 
się prawo. Trzeba więc było układ dosto-
sować do tych przepisów. Udało się nam 
jako związkom zawodowym zawrzeć wie-
le korzystnych dla naszych pracowników 
rozwiązań. Między innymi w naszym 
układzie jest zapis o Pracowniczym Pro-
gramie Emerytalnym. Obecnie praco-
dawca każdemu pracownikowi płaci 4 
procent miesięcznie od wynagrodzenia 
na fundusz emerytalny, pracownik może 
też zadeklarować swoją składkę. Pienią-
dze z funduszu są wypłacane po przejściu 
przez pracownika na emeryturę.

– Czyli wyprzedziliście obowiązują-
cy obecnie program Pracowniczych 
Planów Kapitałowych?

– Tak, u nas funkcjonuje program 
emerytalny od około 15 lat.

– Czy jest on opłacalny dla pracow-
ników?

– Na pewno. Te pieniądze to wła-
sność pracownika. Można je wybrać 
nawet jednorazowo i wielu pracowni-
ków tak właśnie robi. Pracownik do-
staje emeryturę z ZUS-u i musi zade-
klarować, co ma się stać z pieniędzmi 
zgromadzonymi w Pracowniczym Pro-
gramie Emerytalnym. Ostatnio rozma-
wiałem z koleżanką, która odchodziła 
na emeryturę i  z funduszu emerytal-
nego otrzymała ponad 80 tysięcy zło-
tych. To już są realne pieniądze, za które 
można czy to wyremontować mieszka-
nie, czy kupić samochód.

– Czy w waszym układzie zbiorowym 
pracy znajduje się zapis dotyczący 
negocjowania podwyżek?

– Mamy zapisane, że rozpoczynamy 
negocjacje nad podwyżkami na przy-
szły rok w listopadzie. Muszą się one 
zakończyć przed 31 marca. Tak jest 
co roku. Wiadomo, że są różne skutki 
tych negocjacji. Nie jesteśmy jedynym 
związkiem zawodowym, jest jeszcze 
OPZZ i jeszcze jeden związek.

– Jakie podwyżki udało się wam wy-
negocjować  na ten rok?

 Co roku negocjujemy podwyżki
Rozmowa ze Stanisławem Kotyńskim, przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

– W marcu wynegocjowaliśmy 5,5 
procent. Jednak z powodu gwałtowne-
go wzrostu inflacji niedawno wystąpi-
liśmy do pracodawcy o przystąpienie 
do ponownych negocjacji. Niestety, 
dostaliśmy od niemieckich właścicieli 
odpowiedź, że rozmowy mogą co praw-
da trwać, ale właściwe negocjacje roz-
poczną się od listopada. Oczywiście, nie 
o to nam chodziło, ale o to, żeby w tym 
roku dostać jeszcze wyrównanie, przy-
najmniej inflacji. Niestety, pomimo  że 
to właśnie strona niemiecka jest w du-
żej mierze winna kryzysowi, który 
obecnie panuje, jednak nasz niemiecki 
właściciel nie uważa, że powinien w ja-
kiś sposób zrekompensować polskim 
pracownikom szkody spowodowane 
przez ten kryzys.

– W Niemczech prawa pracownicze 
są na dość wysokim poziomie, czy 
odczuwacie to, że waszym właści-
cielem jest Niemiec. Czy negocjacje 
przebiegają łatwiej?

– My negocjujemy z zarządem, któ-
ry jest w Polsce, ale wiadomo, że wy-
tyczne zarząd dostaje z Niemiec i ściśle 
się tego trzyma. Jeżeli się sprzedaje 
firmę komunalną, to trzeba pamiętać, 
że niestety strona niemiecka dyktuje 
warunki, a nie gmina Gdańsk. Nas nie 
kupił prywatny właściciel, tylko gmina 
niemiecka – miasto Lipsk.

– A jak się mają warunki pracy i płacy 
polskich pracowników do tych, jakie 
są w Niemczech?

– Na pewno niemieccy pracowni-
cy mają lepsze warunki pracy, wyższe 
płace, a my co roku pytamy, kiedy do-
równamy ich płacom. W odpowiedzi 
słyszymy tłumaczenia, że przecież są 
inne warunki, inne państwa, zawsze 
właściciel tłumaczy się w ten sam spo-
sób. Firma osiąga ogromne zyski, które 
idą do niemieckiego właściciela.

– Wróćmy do corocznych negocjacji. 
Czy jako strona związkowa przygo-
towujecie się jakoś do nich?

– Oczywiście. Takie dane jak wyso-
kość wynagrodzeń, zatrudnienie, zyski 
– to wszystko zarząd musi nam przed-
stawić. My patrzymy, jaki jest zysk, jak 
to się przedstawia w Polsce, trzeba też 
przyjrzeć się, jaka jest prognoza infla-
cyjna. W tym roku nikt nie przewidział, 
że będzie aż tak wysoka. I teraz w li-

stopadzie będziemy chcieli, aby tego-
roczna inflacja została uwzględniona 
w podwyżkach. Jakie będą rozmowy, 
i co z tego wyniknie, zobaczymy. Mamy 
czas do marca.

– Kto bierze udział w negocjacjach?
– Zawsze wybieramy minimum 

dwie osoby z każdego związku, od nas 
zazwyczaj są trzy osoby, ponieważ jeste-
śmy najliczniejszą organizacją w zakła-
dzie. Dodajmy, że w naszym układzie 
zbiorowym mamy jeszcze dodatkowy 
urlop. Normalnie jest 26 dni urlopu, 
a my mamy 30 dni. Ludzie szybko przy-
zwyczajają się do wygód, zapominają, 
kto to wynegocjował. „Solidarność” 
zawsze walczy o poprawę warunków, 
o bezpieczną pracę, ale – niestety – dzi-
siaj młodzi pracownicy, którzy przy-
chodzą, chcą tylko tzw. kasy i uważają, 
że związek nie jest im potrzebny. Tym 
bardziej że zarząd firmy podejmuje 
działania, żeby nowi pracownicy nie 
zapisywali się do „Solidarności”.

– No i takie podstawowe pytanie: czy 
związek zawodowy powinien nego-
cjować dla wszystkich pracowników, 
czy tylko dla swoich członków?

– Bardziej bym się przychylił do 
praktyki amerykańskich związków 
zawodowych, które negocjują wyłącz-
nie dla swoich członków. I to by było 
sprawiedliwe. U nas negocjujemy dla 
wszystkich. Koszty naszej pracy są fi-
nansowane przez członków związku, 
a z efektów korzystają wszyscy. Nie-
którzy przypominają sobie o związku 
dopiero, gdy grozi im zwolnienie.

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

Stypendysta Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Piotr Czerwiń-
ski przeprowadził rozmowę z Bogdanem Olszewskim, byłym opozycjonistą, 
obecnie członkiem Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”. Poniżej jej fragmenty.

– 31 sierpnia 2022 roku obchodzimy 42 rocznicę podpisania Porozumień 
Sierpniowych, które stały się kolejnym krokiem Polaków w drodze do wolnej 
ojczyzny. Jak dzień sprzed 42 lat wspomina Pan dzisiaj? 

– Pracowałem wówczas na Uniwersytecie Gdańskim. W momencie, kiedy zaczął 
się strajk przychodziłem pod stocznię zobaczyć, co się dzieje, ale równocześnie byłem 
umówiony z kolegami na wspinaczkę w Zakopanem. Miałem bilet na odpowiednią 
godzinę wieczorem, ale w związku z tym, że strajk się przedłużał, chodziłem na dworzec 
i przenosiłem go na następne dni. Na stocznię przychodziłem codziennie, przynosząc 
jedzenie, stojąc poza bramą i wspierając strajkujących. Tak samo było w dzień podpisa-
nia porozumień. Byłem wśród ludzi na placu, tak samo jak oni krzyczałem i cieszyłem 
się. Pamiętam również wystąpienie Lecha Wałęsy na bramie, kiedy mówił: „Mamy 
Niezależne Samorządne Związki Zawodowe”. Tak spędziłem cały okres strajku.

– Jak Pan przeżył początek stanu wojennego?
– W tym czasie współpracowałem z Biurem Informacji Prasowej „Solidarności” 

i z Lechem Wałęsą. W dniu 12 grudnia była komisja krajowa w sali BHP i od rana 
mieliśmy informacje, że coś niedobrego dzieje się w Polsce, ponieważ były problemy 
z komunikacją. Po południu mieliśmy cynk, że ktoś jedzie ze strony Rafinerii do 
Gdańska. Razem z Mietkiem Wachowskim pojechaliśmy w stronę Rafinerii i po 
drodze minęło nas 50 dużych wozów ZOMO, które wjeżdżały do Gdańska. Wrócili-
śmy po ósmej wieczorem do sali BHP, w której odbywały się obrady. Powiedziałem 
Wałęsie, co się dzieje. Po komisji krajowej wszyscy zaczęli się rozjeżdżać do domów. 
Ja też pojechałem do domu, skąd wziąłem chleb i kiełbasę, bo nie wiedziałem, co 
się będzie dziać. Następnie jako członek Zarządu Regionu pojechałem do siedziby 
„Solidarności” we Wrzeszczu. Kiedy o północy dowiedzieliśmy się, że zaczął się stan 
wojenny, zaczęliśmy krzyczeć przez megafony, żeby poinformować o tym wszyst-
kich w okolicy. O wpół do trzeciej budynek ten otoczyło ZOMO i do środka wbiegła 
Milicja. Później zabrali nas wszystkich do wozu i zawieźli na komendę w Pruszczu 
na przesłuchania. Wydawało się, że zostanę gdzieś wysłany albo zatrzymany. Potem 
jednak wypuścili mnie z komendy i wróciłem do domu. Z domu pojechałem na 
uczelnię. Studenci, którzy tam się spotkali, rozważali, w jaki sposób przystąpić do 
protestu. Bardzo chcieli wspomóc stoczniowców w walce. Mnie również wydawało 
się, że coś powinniśmy zrobić, że  jako młodzi ludzie od razu idziemy walczyć na 
stoczni. Jednocześnie zdawaliśmy sobie też sprawę, że udając się tam niewiele da 
się zrobić, a możemy zostać aresztowani. Ostatecznie część ruszyła do stoczni i tam 
została zatrzymana, a część została na uczelni.

– Radio Solidarność było bronią w walce z komunistyczną propagandą PRL-u. 
Jak wyglądała praca w tych strukturach?

– Do pracy w radiu namówił mnie Lech Kaczyński, z którym spotkałem się 
na ogródkach między Jelitkowem a Sopotem. Powiedział mi wówczas, że mło-
dzi ludzie, którzy tworzyli Radio Solidarność zostali zatrzymani przez bezpiekę 
i ktoś musi ich zastąpić. Oczywiście się zgodziłem. Lech dał mi pieniądze na za-
kup sprzętu – magnetofonu i kaset. Trzeba było jednak znaleźć kogoś do czytania 
tekstów. Odpowiednią do tego osobą okazała się być Basia Matuszewska, u której 
dokonywaliśmy nagrań tekstów napisanych wcześniej przeze mnie. Byłem wówczas 
dobrze znany bezpiece, więc nasze działanie było oparte o duże ryzyko zatrzymania. 
Kiedy kasety były już zmontowane i gotowe, szedłem poprzez forty przy ulicy 3 
Maja, potem na dworcu kolejowym Gdańsk Główny przekazywałem je łącznikowi 
w umówionej kolejce SKM. W ten sposób kasety docierały do Witka Marczuka, 
który koordynował emitowanie audycji.

– Zapewne wiązało się to z zagrożeniem ze strony bezpieki, jak można było 
się od tego uchronić?

– Wiadomo było, że na namierzenie nadajników Służba Bezpieczeństwa potrze-
bowała od 8 do 10 minut. Były one umieszczane na dachach wysokich budynków, 
a audycje emitowano o 19.30 w porze nadawania dziennika telewizyjnego. Przy-
krywaliśmy go głosem audycji Radia Solidarność i oglądający telewizję słyszeli głos 
Radia zamiast tekstów reżimowej telewizji. Pilnowaliśmy, żeby nie przekroczyć tej 
bariery czasowej i w ten sposób ani razu nie zostaliśmy schwytani.

– Święty Jan Paweł II powiedział: „Wolność jest niezwykle cenną wartością, za 
którą trzeba zapłacić wysoką cenę. Wymaga wielkoduszności i gotowości do 
ofiar; wymaga czujności i odwagi wobec zagrażających jej sił wewnętrznych 
i zewnętrznych”. Jakich wskazówek udzieliłby Pan młodym ludziom, żeby tę 
wolność chronić?

– Aby potraktować wolność jako wartość. Myśmy chcieli nazywać się Niezależne 
Wolne Związki Zawodowe, ale ci, którzy nie kochali wolności, czyli władza komu-
nistyczna, powiedziała, że absolutnie nie zarejestruje tego związku, jeżeli będziemy 
chcieli nazywać się w ten sposób. Samorządne może być, ale nie wolne. Czyli ta 
wartość, którą jest wolność, była dla władzy komunistycznej przeszkodą. Wolność 
kończy się wtedy, kiedy czynię krzywdę drugiej osobie, więc wolność wiąże się 
również z odpowiedzialnością.

MOJE SPOTKANIE Z NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Jak chronić wolność

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

Proponujemy szkolenia z negocjacji
Dział Programów Europejskich zapra-
sza na trzydniowe szkolenia z zakresu 
negocjacji w ramach projektu „Dialog 
społeczny kluczem do rozwoju”.

Celem szkoleń jest podniesienie kom-
petencji eksperckich działaczy związko-
wych uczestniczących w procesie dialogu 
społecznego, a tym samym zwiększenie 
potencjału Związku jako partnera spo-
łecznego zdolnego do odgrywania kon-
struktywnej, aktywnej i efektywnej roli 
w procesie kształtowania i określania 

warunków realizacji polityki gospodar-
czej i społecznej. Zgłoszenia przyjmuje 
Maria Kościńska, tel. 509 839 017, e-

-mail: m.koscinska@solidarnosc.gda.
pl
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20 października 2017 roku, w 78 roku życia i 56 roku kapłaństwa, odszedł 
do Pana ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz. Był długoletnim probosz-
czem bazyliki Mariackiej, autorem książek o architekturze i dziejach gdań-
skich kościołów, bajkopisarzem (jako Stan Bogdan).  

Represjonowany w latach 60., nie uległ presji. Angażował się w pomoc opozycji. 
Nie lękał się odprawiać mszy świętych za ojczyznę i umieszczać w świątyni epitafiów 
ku czci Żołnierzy Niezłomnych i ofiar totalitaryzmów, sowieckiego i nazistowskie-
go. Wspierał NSZZ „Solidarność”. Był jednym z najwybitniejszych znawców dziejów 
diecezji gdańskiej w XX wieku. 

Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz urodził się 6 listopada 1939 r. we wsi 
Żwiryna, nieopodal Podbrodzia (parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Korkożyszkach), w województwie wileńskim. Jak wielu innych mieszkańców 
Wileńszczyzny, musiał opuścić rodzinne strony po II wojnie światowej w wyniku 
utracenia Kresów przez Polskę. 

Po ukończeniu Gdańskiego Seminarium Duchownego w 1962 roku (wstąpił do 
niego w 1957 roku i należał do historycznego, pierwszego rocznika) przyjął świę-
cenia kapłańskie. Urząd ds. Wyznań zablokował mu wydanie paszportu na wyjazd 
na studia do Rzymu. 11 września 1966 r. został zatrzymany za „rozpowszechnia-
nie fałszywych wiadomości” po „aresztowaniu” przez władze PRL wędrującej po 
kraju kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Został osadzony w aresztach 
śledczych w Lublinie i przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W październiku 1966 r. 
skazany został wyrokiem Sądu Powiatowego w Lublinie na 10 miesięcy więzienia 
w zawieszeniu na dwa lata.

W 1967 r. ukończył pedagogikę pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Pełnił służbę kapłańską m.in. w Sopocie w parafii pw. Andrzeja Boboli i był 
proboszczem kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na Dolnym Mieście w Gdańsku. 
Od 1979 r. był proboszczem bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, naj-
bardziej okazałego gdańskiego kościoła. Odprawiał msze święte z okazji narodowych 
świąt 3 Maja, 15 Sierpnia i 11 Listopada. Umożliwił prowadzenie w kościele głodówek 
w obronie aresztowanych działaczy Ruchu Młodej Polski, Dariusza Kobzdeja i Tade-
usza Szczudłowskiego. 3 maja 1982 r. on i gdańska świątynia byli świadkami jednych 
z najbardziej dramatycznych pacyfikacji manifestacji. Odprawiał mszę świętą, gdy 
w okolicach bazyliki brutalnie interweniowało ZOMO, bijąc i „gazując” manifestan-
tów trzymających w dłoniach flagi narodowe i flagi „Solidarności”. Dawał schronienie 
działaczom „Solidarności”. W bazylice spotkania organizowali kombatanci 5 Wileń-
skiej Brygady AK. Zabiegał o uwolnienie dokerów, aresztowanych za zorganizowanie 
w grudniu 1981 r. strajku w gdańskim porcie. Z uporem i skutecznie upominał się 
o zwrot do świątyń Pomorza zabytków sakralnych zdeponowanych w muzeach, w tym 
o zwrot dzieł sztuki sakralnej do bazyliki. 

W 2010 roku zorganizował uroczystości, podczas których w bazylice został 
odsłonięty i poświęcony pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Był kapelanem Sto-
warzyszenia „Godność”.

Ksiądz infułat był autorem kilkudziesięciu książek o historii i architekturze, 
m.in. monografii „Kościół Gdański pod rządami komunizmu 1945–1984” (wydanej 
w 2000 r.). Wśród jego prac są m.in.: „Dzieła sztuki sakralnej w bazylice Mariac-
kiej w Gdańsku”, „Lech Kaczmarek. Biskup Gdański”, „Karol Maria Splett. Biskup 
Gdański czasu wojny, więzień specjalny PRL”. Pod pseudonimem Stan Bogdan pisał 
bajki dla dzieci.

Śp. ksiądz Bogdanowicz został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski (2008) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności, który 
otrzymał pośmiertnie 16 grudnia 2019 r. Spoczywa w Krypcie Kapłanów Archi-
diecezji Gdańskiej, w bazylice Mariackiej w Gdańsku 

W środę, 19 października o godz. 18.30 w bazylice pw. Świętej Brygidy, w dzień 
męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Narodowy Dzień Pamięci Du-
chownych Niezłomnych, w intencji ks. infułata Bogdanowicza odprawiona zostanie 
msza święta. 

(asg)

KSIĄDZ INFUŁAT STANISŁAW BOGDANOWICZ: 

W bazylice Mariackiej 
czuliśmy się wolni
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Po raz czterdziesty związkowcy 
z NSZZ „Solidarność” 17 i 18 wrze-
śnia tego roku stanęli u stóp Ja-
snej Góry, by pokłonić się Matce 
i Królowej Polski w Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Ludzi Pracy. Wśród 
pielgrzymów, wypełniając ducho-
wy testament patrona „Solidarno-
ści”, błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki, byli też związkowcy 
z Regionu Gdańskiego. 

Związkowców witał o. Samuel Pa-
cholski, przeor klasztoru na Jasnej 
Górze. Mszy świętej, odprawionej 
18 września, przewodniczył Krajowy 
Duszpasterz Ludzi Pracy ks. abp Józef 
Kupny, a homilię do rzeszy związkow-
ców wygłosił ks. Wiesław Śmigiel, bi-
skup diecezji toruńskiej.

– Historia pielgrzymki ludzi pracy na 
Jasną Górę to lata modlitwy oraz wysił-
ku i zaangażowania konkretnych osób. 
U jej początków było wielu ludzi wiary, 
dobrej woli, ale przede wszystkim był 
charyzmatyczny kapłan, obrońca praw 
człowieka i męczennik, bł. ks. Jerzy Po-
piełuszko – mówił ks. bp Śmigiel.

„Księże Jerzy, jesteśmy tu, aby wy-
pełniać Twój testament” – z takim za-
wołaniem przybyli członkowie NSZZ 
„Solidarność” na Jasną Górę wraz ze 
swymi pocztami sztandarowymi.

– Niewierzący powiedzą, że to zbieg 
okoliczności skierował go do ludzi pracy, 
aby opiekował się nimi duchowo w czasie 
strajków i walki o wolność i prawa czło-
wieka. Jednak dla nas, ludzi wiary, to Boża 
Opatrzność przygotowała i skierowała 
tego prostolinijnego, szczerego i bardzo 
uważnego kapłana do wielkich i trudnych 
zadań. Z czasem jego posługa duszpaster-

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LUDZI PRACY 

Związkowcy przed obliczem 
Matki i Królowej Polski 

ska stawała się coraz szersza, bardziej doj-
rzała i znana przez wielu. Obejmowała nie 
tylko troskę duszpasterską, ale i pomoc 
materialną i organizacyjną, a opierała się 
na kapłańskiej wierze, miłości do drugie-
go człowieka, ludzkiej solidarności oraz 
przyjaźni z konkretnymi ludźmi. Taka 
postawa budziła niepokój i agresję sił zła, 
które wówczas uważały, że są niezwycię-
żone i wszystko im wolno – nawiązał bi-
skup do męczeństwa kapłana. 

18 września 1983 roku na Jasną Górę 
na apel ks. Jerzego Popiełuszki przybyli 
robotnicy, w większości hutnicy z Hu-
ty Warszawa. Modlili się o wolność 
i o przywrócenie NSZZ „Solidarność”.  

– Dla nas, dla ludzi „Solidarności”, 
bardzo ważne są wartości, które mamy 

wpisane w naszym Statucie. To warto-
ści chrześcijańskie i nauka społeczna 
Kościoła. Wiara, nadzieja, miłość – to 
słowa, które zostały wyszyte na histo-
rycznym sztandarze Międzyzakłado-
wego Komitetu Strajkowego w Gdań-
sku w sierpniu 1980 roku. Tu, po mojej 
prawej stronie, stoi razem z naszym 
pocztem ten historyczny sztandar. Na 
nim nie ma jeszcze logo „Solidarności”, 
ale jest wizerunek Jasnogórskiej Pani. 
Stoczniowcy w sierpniu 1980 roku 
zawierzyli ludzi pracy i „Solidarność” 
Jasnogórskiej Pani – powiedział Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”, do związkow-
ców na Jasnej Górze.  

(asg) 
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Region Gdański miał również liczną reprezentację na tegorocznej pielgrzymce.

W Warszawie są dwa miejsca, gdzie 
stale trwają warty honorowe, to 
Grób Nieznanego Żołnierza i Grób 
ks. Jerzego Popiełuszki na Żolibo-
rzu. Przy grobie kapłana przy ko-
ściele św. Stanisława Kostki czuwa-
ją związkowcy z różnych regionów 
„Solidarności”.      

Realizując apel XXV Krajowe-
go Zjazdu Delegatów we Wrocławiu 
o przejęciu przez NSZZ ,,Solidarność” 
służby przy grobie bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, w latach 2010–2022 służbę przy 
grobie Region Gdański pełnił 181 razy. 
Uczestnikami służb byli przedstawiciele 
21 związkowych organizacji, m.in. KM 
NSZZ ,,S” Remontowa Shipbuilding SA 
(34 razy), MKK NSZZ ,,S” Port Gdań-
ski  (24 razy), KM NSZZ  ,,S” Stocznia 
Gdańsk SA (22 razy) oraz Bractwo Ob-
latów Świętej Brygidy w Gdańsku (27 
razy). 

Zaszczytną służbę podjęły też ko-
misje: Pracowników Oświaty i Wycho-
wania w Gdańsku  (17 razy), NSZZ ,,S” 
Polpharma Starogard Gdański (9 razy),  
Oddział „S” Chojnice, Regionalna Ko-

misja Rewizyjna i Regionalna Sekcja 
Emerytów i Rencistów – po 7 razy, 
Regionalna Sekcja Służby Zdrowia (6 
razy), NSZZ ,,S” Polmlek-Maćkowy 
(5 razy), NSZZ „S” AWFiS Gdańsk 
(4 razy), Koło Emerytów i Rencistów 
NSZZ S” Pruszcz Gdański, Oddział 
„S” Starogard Gd. i NSZZ „S” w Zakła-
dach Naprawczych Taboru Kolejowego 
i Miejskiego w Gdańsku – wystawili 
warty po 2 razy. W tym czasie raz służ-
bę przy grobie pełnili związkowcy ze 
Stoczni Marynarki Wojennej, Oddziału 
NSZZ „S” Kościerzyna, Dovisty, Portu 
Gdynia, Gdańskiej Stoczni „Remonto-
wa” i PERN.

Jak informuje Krzysztof Żmuda, re-
gionalny koordynator służb przy grobie 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki i związkowy 
lider w Remontowa Shipbuilding SA, 
zaszczytny obowiązek pełniły łącznie 
344 osoby z Regionu Gdańskiego (do 
19 sierpnia br.). Kilkanaście osób wie-
lokrotnie, m.in. Leszek Troć ze stoczni 
Remontowa Shipbuilding (25 razy), Ro-
man Benedykczak z Portu Gdańskiego 
(21 razy), Elżbieta Pałubicka z Bractwa 

Oblatów św. Brygidy (19 razy) i Hen-
ryk Rudziński z Portu Gdańskiego (19 
razy). 

Podczas wrześniowego posiedze-
nia ZRG NSZZ „S” Krzysztof Żmuda 
wręczył Stanisławowi Krzemińskiemu 
i Edwardowi Komosie Medale „Zło do-
brem zwyciężaj” za szerzenie pamięci 
o błogosławionym ks. Jerzym Popie-
łuszce, patronie „Solidarności”.

Służba na plebanii na Żoliborzu 
powstała za życia ks. Jerzego, w końcu 
1982 roku. Grupa osób pełniła całonoc-
ne dyżury na terenie przykościelnym, 
by chronić księdza przed prowokacja-
mi i atakami ze strony funkcjonariuszy 
reżimu. Obawy okazały się zasadne. 
19 października 1984 r. kapłan został 
uprowadzony i zamordowany przez 
„szwadron śmierci”  funkcjonariuszy SB. 
Niezwykła warta, znak pamięci, mająca 
wymiar także praktycznego utrzymania 
ładu przy grobie ks. Jerzego, trwa.  

Są jeszcze wolne miejsca na peł-
nienie służby przy grobie ks. Jerzego 
w 2023 roku.  

(asg) 

Służba przy grobie patrona „Solidarności”
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
41,2 proc. – o tyle większa była 
produkcja samochodów osobowych 
w sierpniu 2022 r. w porównaniu 
z tym samym miesiącem roku 
ubiegłego.

7,3 proc. – taki wzrost sprzedaży 
detalicznej odnotowano w okresie 
styczeń-sierpień 2022 r.

4,9 proc. – to sierpniowa stopa 
bezrobocia rejestrowanego według 
szacunków Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. W porównaniu 
z lipcem 2022 r. nie zmieniła się.

25,5 proc. – o tyle wyższe były ceny 
produkcji sprzedanej przemysłu 
w sierpniu tego roku w porównaniu 
z sierpniem 2021 r.

68,8 proc. – o tyle mniej kredytów 
mieszkaniowych udzielono w sierp-
niu 2022 r. w porównaniu z sierp-
niem roku ubiegłego.

6583,03 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sierpniu tego roku. W porównaniu 
z lipcem 2022 r. spadło o 2,9 proc. 

16,1 proc. – o tyle wyższe były ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych 
w sierpniu 2022 r. w porównaniu 
z sierpniem 2021 r.

10,1 proc. – o tyle mniej węgla 
kamiennego wyprodukowano 
w sierpniu 2022 r. w porównaniu 
z analogicznym miesiącem ubiegłe-
go roku.

LICZBA MIESIĄCA

53,3 procent 

Polacy a kultura

Dziś możemy to rzec z pełnym przekonaniem: kończy się era dominacji 
rosyjskiej w sferze gazu. Era, która była znaczona szantażem, groźbami 
i wymuszeniami. Dzisiaj rozpoczynamy nową epokę: epokę suwerenności 
energetycznej, wolności energetycznej i zwiększonego bezpieczeństwa.

Premier Mateusz Morawiecki podczas symbolicznego 
uruchomienia Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe)

Zadbanie o wystarczającą liczbę go-
dzin snu poprawi nie tylko nasz stan zdro-
wia, ale również wpłynie pozytywnie na 
naszą empatię i chęć dzielenia się dobra-
mi. Udowodnili to naukowcy z Uniwersy-
tetu Kalifornijskiego w Berkeley. Najpierw 
przeprowadzili rezonans magnetyczny 
mózgów zdrowych ochotników, z których 
część przespała osiem godzin, podczas 
gdy pozostali zarwali noc. U niewyspa-
nych osób obszary mózgu związane z em-
patią okazały się mniej aktywne. Podczas 

drugiego etapu badano skłonność do 
udzielenia spontanicznego wsparcia. Teo-
ria potwierdziła się w praktyce – wyspani 
pomagali chętniej. Ostatni etap badań 
miał nieco inny charakter – tym razem 
przeanalizowano dane dotyczące przeka-
zywania pieniędzy na cele charytatywne 
w tych stanach, w których wprowadzano 
zmiany czasu, i tych, w których nie było 
takiego zwyczaju. Reguła znowu się po-
twierdziła – zmiana czasu na letni powo-
dowała spadek darowizn o 10 procent.

Ojcowie w Polsce mogą liczyć na trzy 
rodzaje urlopu – ojcowski (płatny w stu 
procentach), rodzicielski (pokrywany w 60 
procentach) i wychowawczy (bezpłatny). 
Raport „Ojcostwo na świecie” pokazuje jed-
nak, że wielu tatusiów niechętnie wykorzy-
stuje swoje prawa w tym zakresie – z urlopu 
rodzicielskiego skorzystał tylko 1 procent 
mężczyzn. Nieco lepiej, chociaż nie rewe-
lacyjnie, było w przypadku urlopów ojcow-
skich – na skorzystanie z tej formy świad-
czenia zdecydowało się 55 procent panów 
mających dzieci. Mężczyźni pobrali też w 
sumie 31 procent zasiłków opiekuńczych 
wypłaconych w Polsce w 2021 roku.

Aż 89 proc. naszych rodaków deklaru-
je zainteresowanie kulturą i sztuką, przy 
czym 16 proc. uważa, że jest na bieżąco 
z najważniejszymi wydarzeniami kultural-
nymi. Według badania przeprowadzone-
go na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energe-
tycznej największym zainteresowaniem 
cieszą się te dziedziny sztuki, do których 
jest najszerszy dostęp, czyli �lm (85 proc. 

uczestników badania) i muzyka rozryw-
kowa (72 proc.). Prawie połowa (43 proc.) 
ankietowanych twierdziła, że uczestniczy 
w wystawach muzealnych, a co czwarta 
osoba (25 proc.) wskazała na zaintereso-
wanie wydarzeniami związanymi z mu-
zyką poważną. Niewiele mniej (23 proc.) 
deklaruje przynajmniej jedne odwiedziny 
w teatrze w ciągu ostatnich trzech lat.

Z pojęciem pseudonauki stykamy się 
często przy okazji różnych teorii spisko-
wych. O ile jednak idea rządzących świa-
tem reptilian prawdopodobnie wyda się 
absurdalna każdemu, kto zachował cho-
ciaż minimum rozsądku, o tyle w innych 
przypadkach możemy zawahać się, czy w 
danym poglądzie, aby na pewno nie tkwi 
ziarno prawdy. 

Doktor hab. Marcin Napiórkowski 
opublikował na swoim blogu „Mitologia 
współczesna” kryteria mające pomóc 
odróżnić naukę od pseudonauki. Przede 
wszystkim nauka nie mówi ostatniego 
słowa, ale zawsze zachowuje możli-
wość nastania przełomu. Pseudonauka 
przeciwnie – oferuje udzielenie szybkiej 
i pewnej w stu procentach odpowiedzi. 

Kolejną kwestią jest stosunek do spe-
cjalizacji – naukowiec nie wstydzi się 
przyznać, że nie zna się na wszystkim, 
podczas gdy pseudonaukowiec uważa, 
że formalne wykształcenie nie ma znacze-
nia. W konsekwencji nauka opiera się na 
zaufaniu wpisanym w system instytucji 
kontrolnych, a pseudonauka przeciwnie 
– odwołuje się do nieufności wobec sys-
temu, paradoksalnie połączonej często ze 
ślepym zaufaniem wobec „wyklętego” au-
torytetu. Kolejną kwestią jest stosunek do 
szerokich konsekwencji głoszonych tez 
– nauka uwzględnia je i stara się wyjaśnić 
mechanizmy tego, co się dzieje; tymcza-
sem w przypadku pseudonauki nawet nie 
próbuje się tłumaczyć sprzeczności, zrzu-
cając je na karb rzekomego spisku.

Arabia Saudyjska czasem zaskakuje 
Europejczyków. Na początku sierpnia 
książę Mohammed bin Salman, następca 
tronu, zademonstrował wizualizację The 
Line – powstającego w jego kraju miasta 
przyszłości. Według zapowiedzi w metro-
polii nie będzie dróg ani samochodów, a 
mieszkańcy – których ma być nawet dzie-
więć milionów – mają poruszać się pieszo 

(na trzypoziomowych chodnikach) albo 
szybką koleją. Nie będą zresztą musieli 
wybierać się zbyt daleko – projektanci 
zapowiadają, że miasto zostanie zbudo-
wane tak, by każdy miał do sklepu, szkoły, 
lekarza czy kina najwyżej pięć minut. Nie 
można zapominać też o zieleni, a zapo-
trzebowanie energetyczne, ma pokryć 
fotowoltaika. 

Zamiast antydepresantów,  
                                zmiana diety                                zmiana diety

– Ultraprzetworzona żywność ma ma-
łą wartość, a wysoką zawartość kalorii. 
Zawiera bowiem dużo dodanego cukru, 
nasyconych kwasów tłuszczowych i soli, 
a przy tym niewiele białka, błonnika, wi-
tamin, mikroelementów i �tosubstancji 
– wyjaśnia na łamach „Public Health Nu-
trition” dr Eric Hecht, współautor opra-
cowania. Wyniki badań mogą okazać się 
przełomowe, ponieważ aż jeden na pięciu 
dorosłych mieszkańców Stanów Zjedno-
czonych cierpi na depresję, zaburzenia 
lękowe albo podobną przypadłość.

Dietetycy już dawno alarmowali, że 
wysoko przetworzona żywność ma zły 
wpływ na zdrowie. Okazuje się jednak, 
że dotyczy to również psychiki. Zespół 
naukowców z Florida Atlantic University 
postanowił sprawdzić związki między je-
dzeniem a stanem psychiki. W tym celu 
poddał analizie dane dotyczące ponad 
dziesięciu tysięcy dorosłych Ameryka-
nów. Okazało się, że osoby jedzące naj-
więcej wysoko przetworzonej żywności 
miały znacznie więcej psychologicznych 
problemów niż te, które spożywały jej 
najmniej – częściej wykazywały objawy 
łagodnej depresji, narzekały na gorsze dni 
i czuły się zdenerwowane. 

Wygodne ekomiasto przyszłości

Ojcowie 
bez 
urlopów

PE
XE

LS
.C

O
M

W oparach pseudonauki

Niewyspani mniej chętnie pomagają

Taki odsetek pracowników z całego 
świata przyznaje, że zaniedbuje pracę 
z powodu złego stanu psychicznego.
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W sobotę, 17 września 2022 r., tuż po godzinie 13, oficjalne otwarto kanał 
żeglugowy – śluzę oraz infrastrukturę towarzyszącą – przez Mierzeję Wi-
ślaną, tzw. przekop. To pierwszy etap inwestycji, która ma umożliwić ruch 
statków z Bałtyku (Zatoki Gdańskiej) na Zalew Wiślany o zanurzeniu do 4,5 
metra i wyporności do 5 tysięcy ton. Budowa przejścia trwała ponad dwa 
lata. Jej koszt to blisko dwa miliardy złotych.

1 września, w 83 rocznicę niemieckiej 
napaści na Polskę i wybuchu II woj-
ny światowej, na Zamku Królewskim 
w Warszawie zaprezentowany został 
raport o stratach poniesionych przez 
Polskę w wyniku agresji i okupacji 
niemieckiej.  

Według „Raportu o stratach ponie-
sionych przez Polskę w wyniku agresji 
i okupacji niemieckiej w czasie II wojny 
światowej”, kwota naszych strat poniesio-
nych w wyniku wojny rozpętanej przez 
Niemców to 6 bilionów 220 miliardów 
609 milionów złotych – 1 bilion 532 mi-
liardy 170 milionów USD.  

Straty ludzkie są najbardziej 
bolesne 

Raport zawiera opracowanie i oszacowa-
nie strat poniesionych przez Polskę z winy 
okupantów niemieckich, listę miejsc zbrod-
ni popełnionych przez Niemców (wśród 
nich zbrodni piaśnickiej i rzezi Woli), z ob-
szerną dokumentacją fotograficzną.  

Na skutek wojny i przesunięcia gra-
nic polskie państwo straciło 11 milionów 
obywateli. W latach 1939–1945 Niemcy 
wymordowali 5 219 053 obywateli Polski. 
Ich śmierć spowodowała utratę wynagro-
dzeń – wkładu do PKB wycenianego na 4 
bln 330 mld zł, według wskaźnika walo-
ryzacji kursu dolara na 2021 rok. Śmierć 
jednego obywatela RP „wyceniono” na 
821,8 tys. zł (202,4 tys. USD). 

Niemcy zabrali według kryteriów 
rasowych do zgermanizowania 196 tys. 
dzieci, powróciło  – 30 tysięcy. Do nie-
wolniczej pracy wywieziono 2 mln 100 
tys. polskich obywateli. Niemiecki prze-
mysł i rolnictwo odniosły wymierne ko-
rzyści z przepracowanych przez nich 4,8 
mln „roboczolat”.

W wyniku wymordowania polskich 
obywateli, zmian granic i migracji lud-
ności doszło do zmniejszenia podstawy 
ludnościowej. Nadrobienie strat zajęło 50 
lat i w 2000 roku uzyskano liczbę ludno-
ści, która istniałaby w 1950 roku, gdyby 
nie wojna.   

Wyliczenia gospodarcze

Zniszczenia gospodarcze i infra-
strukturalne, które są dziełem Niemców, 
wyniosły 800 mld zł. Przemysł, ener-
getyka i rzemiosło straciły 226 mld zł. 
Zniszczenia infrastruktury inżynierskiej 
to 113 mld zł. Straty materialne, czyli 
celowe niszczenie miast, wsi, fabryk, la-
sów i mienia ruchomego, wyliczono na 
797 mld 398 mln zł. Pełna strata PKB 
1939–1945 wynosi 53,775 mld zł z 1938 
roku. Po przeliczeniu na USD i korektę 
na koniec 2021 roku to 202 009 mld dzi-
siejszych USD. Autorzy raportu opisali też 
mechanizm grabieży polskiego sektora fi-
nansowego, służącego machinie wojennej 
III Rzeszy. 

Reparacje

Jak to z reparacjami było? W Pocz-
damie w 1945 roku cztery zwycięskie 
mocarstwa uzgodniły, że Związek So-

Data symboliczna: 
17 września

Zsumowanie wszystkich wartości cząstkowych daje ogólną 
kwotę strat Polski w wysokości 6 220 609 mln złotych, czyli 
sześć bilionów dwieście dwadzieścia miliardów sześćset 
dziewięć milionów złotych (1 352 483 mln euro, 1 532 170 mln 
dolarów).

Rodzaj strat Wartość w mln zł  
z 2021 r. Udział procentowy

Straty osobowe 4 786 965 76,95

Straty materialne 797 398 12,82

Straty w zakresie dóbr kultury 
i sztuki 19 310 0,31

Straty w bankowości 89 321 1,44

Straty w ubezpieczeniach 34 804 0,56

Straty skarbu państwa polskiego 
z tytułu działalności okupacyjne-
go Emissionsbank in Polen 

492 811 7,92

Razem 6 220 609 100,00

Zestawienie wartości strat Polski poniesionych ze strony 
Niemiec w czasie II wojny światowej 

Źródło: Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej 
w czasie II wojny światowej 1939–1945

Polskie straty wojenne 
– niemieckie reparacje

wiecki i Polska otrzymają rekompensatę 
z  owieckiej strefy okupacyjnej. To była 
fikcja. Strona niemiecka argumentuje, 
że Polska w 1953 roku zrzekła się re-
paracji. Jednak deklaracja Rady Mi-
nistrów PRL z 23 sierpnia 1953 r. nie 
ma znaczenia prawnego, nie została  
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
ani zarejestrowana w ONZ.

Berlin, a wcześniej Bonn, odmawia-
jąc płacenia, od lat 50. wiązał reparacje 
z zawarciem traktatu pokojowego. Rząd 
federalny dziś stoi na stanowisku, że 
kwestia reparacji została prawnie i poli-
tycznie zamknięta ostatecznie podczas 
konferencji „dwa plus cztery” w 1990 
roku, zawartym porozumieniem mię-
dzy RFN, NRD i USA, ZSRS, Francją 
i Wielką Brytanią. Państwa zaatakowane 
przez Niemcy – Grecja, Jugosławia i Pol-
ska –  nie brały udziału w negocjacjach. 
Ustalenia z konferencji „2+4” nie zostały 
nazwane „traktatem pokojowym”, gdyż 
porozumienie londyńskie z 1953 roku 
odkładało reparacje właśnie do zawarcia 
traktatu z Niemcami.

Przypomnijmy, że 28 czerwca 1919 
roku w Wersalu podpisano traktat po-
kojowy. Niemcy zostały obciążone re-
paracjami wojennymi – ostatnia rata 
odszkodowawcza (odsetkowa) 70 mln 
euro została przekazana Wielkiej Brytanii 
i Francji w 2010 roku, 92 lata po zakoń-
czeniu Wielkiej Wojny.

O reparacje od Niemiec w 2019 roku 
upomniała się Grecja, wyceniając straty 
na 300 mld euro. Usłyszała: sprawa repa-
racji jest uregulowana i zamknięta wypła-
tą odszkodowań robotnikom przymuso-
wym. W ubiegłym roku zawarto umowę 
pojednawczą RFN z Namibią (do 1915 r. 
niemiecka Afryka Południowo-Zachod-
nia). Rząd federalny uznał okrucieństwa 
popełnione na plemionach Herero i Na-
ma za ludobójstwo i ma przekazać 1,2 
mld euro na projekty rozwojowe po stu 
latach po zbrodniach niemieckiej potęgi 
kolonialnej na terenie Namibii. Rząd fe-
deralny z wyprzedzeniem podkreślił, że 
nie może to prowadzić do roszczeń od-
szkodowawczych. 

(asg) 

1 września 1939 roku, Niemcy wkraczają do Polski (propagandowe zdjęcie 
pozowane).
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OTWARCIE KANAŁU ŻEGLUGOWEGO  
PRZEZ MIERZEJĘ WIŚLANĄ 
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Oficjalna inauguracja działalności kanału żeglugowego odbyła się z udziałem 
prezydenta RP Andrzeja Dudy. Podkreślił on, że przekop Mierzei Wiślanej to stra-
tegiczna inwestycja dla Polski, będzie bowiem możliwość wejścia statków na Zalew 
Wiślany z pominięciem rosyjskiej strefy przybrzeżnej.

– Państwo, które rozumie swój potencjał, swoją historię i swoje znaczenie, nie 
może sobie pozwolić na to, by być państwem zależnym, nie może sobie pozwolić na 
to, by ktoś inny decydował o jego ważnych, strategicznych sprawach. Tak było przez 
cały ten ogromnie trudny okres od 1945 roku, kiedy wpłynąć tutaj, na Zalew Wiśla-
ny, nie można było bez de facto zgody rosyjskiej – podkreślał prezydent Duda.

W oficjalnym otwarciu nowej drogi wodnej wziął udział także m.in. premier 
Mateusz Morawiecki, byli parlamentarzyści i samorządowcy oraz niemal wszyscy 
członkowie rządu. Obserwowały ten akt grupy mieszkańców mierzei i turyści.

Celem przekopu Mierzei Wiślanej jest wytyczenie nowej drogi wodnej, skrócenie 
i pogłębienie morskiego szlaku w naszej części Bałtyku, omijając Cieśninę Piławską (na 
terytorium strefy królewieckiej, czyli Federacji Rosyjskiej). Data 17 września jest symbo-
liczna. Tego dnia o świcie w 1939 roku ZSRS dokonał de facto agresji na Polskę bez wypo-
wiedzenia wojny, a zgodnie z porozumieniami zawartymi przez Sowiety z III Rzeszą.

Po raz pierwszy od 1945 roku będzie możliwość wejścia statków na Zalew Wi-
ślany i z powrotem z pominięciem rosyjskiej strefy przybrzeżnej między dwiema 
częściami Mierzei Wiślanej. Na ile „dopnie się” inwestycja drogi wodnej łączącej 
Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, ekonomicznie jest drugoplanowe.

Wysoce skomplikowany inżynieryjnie i technologicznie projekt w realizacji będzie 
finalnie kosztował około 2 miliardów złotych. Pierwszy etap inwestycji to budowa portu 
osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej oraz kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją 
zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony zatoki i Zalewu Wiślanego.

Zakończenie inwestycji – wraz z przygotowaniem toru wodnego na rzece Elbląg 
i pogłębieniem drogi przez Zalew Wiślany do elbląskiego portu – tak, by kanał nie 
biegł „donikąd”, ma nastąpić w przyszłym roku. W realizacji jest obudowa brzegów 
rzeki Elbląg wraz z nowym mostem w Nowakowie.

Sama śluza liczy 200 m długości, 25 m szerokości oraz 6,5 m głębokości. Do-
celowo kanał żeglugowy ma mieć kilometr długości i 5 metrów głębokości. Po 
zakończeniu projektu w 2023 roku do portu w Elblągu wpłyną jednostki o zanu-
rzeniu do 4,5 m, długości do 100 m oraz szerokości do 20 m – pod warunkiem 
utrzymania toru wodnego, co w warunkach Zalewu Wiślanego wymagać będzie 
stałej pracy pogłębiarki.

Przypomnijmy, że 1 września 2009 r. rząd RP, na czele którego stał Donald 
Tusk, zawarł z rządem Federacji Rosyjskiej umowę regulującą zasady żeglugi przez 
Cieśninę Piławską na wody polskiej części Zalewu Wiślanego. Jej przepisy były 
nierespektowane przez stronę rosyjską, cofającą nawet zapisy umowy między rzą-
dem PRL a rządem ZSRR o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy 
państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych z 15 
lutego 1961 r. W umowie z 1 września 2009 r. rząd RP zgodził się na klauzulę po-
zwalającą na zawieszenie żeglugi ze względów obronnych, bezpieczeństwo i ochronę 
środowiska. Zamknięcie żeglugi na Zalewie Wiślanym wyrządziło stronie polskiej 
straty gospodarcze.

Artur S. Górski

Otwarta uroczyście droga wodna ma 1300 metrów. Łączy Zatokę Gdańską 
z Zalewem Wiślanym.
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Hiszpanie popracują cztery dni?

PROJEKTY NORWESKIE

– W Norwegii kilkadziesiąt procent 
pracowników objętych jest układami 
zbiorowymi pracy, a w Polsce? 

– W Polsce to kilkanaście procent. 

– Ale w Norwegii też to spada.
– A w Polsce nie rośnie. W przypad-

ku rokowań zbiorowych trend spadkowy 
występuje wszędzie. Nie ma tu miejsca 
na opis tego obiektywnego trendu wy-
nikającego ze zmiany charakteru pracy i 
agresywności kapitału. Chyba że w sposób 
odgórny funkcjonuje mechanizm rozsze-
rzania układów. We Francji na przykład 
jest niemal całkowite pokrycie układami 
zbiorowymi, choć uzwiązkowienie jest 
stosunkowo niskie. Generalnie, ponieważ 
powszechnie wiadomo, że to rokowa-
nia zbiorowe zapewniają godny wzrost 
wynagrodzeń, to potrzebne jest dla nich 
wsparcie legislacyjne. Na poziomie Unii 
Europejskiej ma w tym pomóc nowa dy-
rektywa, która będzie przyjęta w najbliż-
szym czasie. Obejmie ona też Norwegię, 
choć raczej nie będzie tam potrzebna.

– Norwegia może być pewnym wzo-
rem dla reszty Europy, a na pewno dla 
Polski, jeśli chodzi o układy zbiorowe. 
Skąd to się wzięło? Czy to wynika z 
historii, czy może ich prawodawstwo 
sprzyja dobrym stosunkom między 
pracodawcami a przedstawicielami 
pracowników?

– Ma to swoje zakorzenienie przede 
wszystkim w historii. Model norweski 
kształtował się przez lata. Zaczynało się 
od całego szeregu konfliktów pomiędzy 
pracodawcami a pracownikami. W pew-
nym momencie doszło do refleksji po 
obu stronach, czyli po stronie kapitału 
i pracy i pojawiła się wówczas formuła 
prowadzenia dialogu zinstytucjonalizo-
wanego, polegającego na tym, że mamy, 
po pierwsze, szeroki poziom zorganizo-

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

W Norwegii 70 procent pracowników  
objętych jest układami zbiorowymi pracy 

wania zarówno po stronie pracodawców, 
jak i pracowników. Po drugie, całościowy 
model kompleksowych negocjacji zbioro-
wych, bardzo zhierarchizowany, gdzie na 
samym szczycie negocjowane są co cztery 
lata tzw. porozumienia generalne, które 
tworzą ramy do negocjacji na niższym 
szczeblu. Bardzo ciekawą częścią takiego 
porozumienia jest określenie ram współ-
pracy między organizacją pracodawców 
a związkami zawodowymi, które szcze-
gółowo określają, na jakich zasadach 
na niższych szczeblach ta współpraca 
ma wyglądać. I, po trzecie wreszcie, ne-
gocjacje w Norwegii są żywe, w ślad za 
porozumieniami generalnymi pojawiają 
się układy sektorowe i zakładowe. Istotne 
jest to, że w przeciwieństwie do polskiej 
praktyki nie oczekuje się, że będą one 
obowiązywały do końca świata, tam po 
prostu mamy do czynienia z praktyką re-
gularnego renegocjowania układów, które 
mogą być ubogacane o nowe elementy, 
choć oczywiście w zasadzie większość 
treści się powtarza. Konkretne kwestie 
płacowe są negocjowane w sektorowych 
układach zbiorowych. Istotny jest element 
dostosowywania płacy minimalnej w da-
nym sektorze.

– A mówi się, że w Norwegii nie ma 
ustalonej płacy minimalnej?

– Nie ma ustawowej płacy minimal-
nej, to prawda. Poziom, poniżej którego 
nie może zejść płaca pracownika, wska-
zywany jest w porozumieniu generalnym. 
Szczegółowe regulacje w odniesieniu do 
konkretnych sektorów ustalane są w sek-
torowych układach zbiorowych.

– A w Norwegii układy zbiorowe doty-
czą wszystkich pracowników, czy tylko 
członków związków zawodowych?

– Związek zawodowy zawiera układ w 
imieniu swoich członków. Ale taki np. sek-

torowy układ zbiorowy jest podpisywany z 
organizacją pracodawców, jej członkowie 
muszą stosować te zapisy, ale nie mogą 
przy tym dyskryminować pracowników, 
którzy nie należą do związku, czyli de 
facto po stronie pracodawców pojawia się 
mechanizm nieformalnego rozszerzenia 
zapisów układów, zwłaszcza dotyczących 
warunków pracy i płacy, na wszystkich 
pracowników, żeby nie dopuścić do zarzu-
tu dyskryminacji. Tak to wygląda w sek-
torze prywatnym, w sektorze publicznym 
jest to znacznie prostsze, specjalna ustawa 
przewiduje, że to, co zostało wynegocjowa-
ne dla sektora publicznego przez związki 
zawodowe, jeżeli chodzi o kwestie płaco-
we, obejmuje wszystkich pracowników 
tego sektora. 

– Czyli nie ma takiej sytuacji, że w jed-
nej firmie pracują obok siebie związko-
wiec i osoba nienależąca do związków 
zawodowych i zarabiają inaczej?

– Nie ma i jest to o tyle ważne, że tak 
jak wspomniałem, w przeciwieństwie do 
tego, jak jest w Polsce, norweskie związ-
ki w stosunkach pracy reprezentują tylko 
swoich członków, więc teoretycznie nie 
musiałyby myśleć o pozostałych pracow-
nikach. Ale w praktyce myślą. Inną spra-
wą jest legislacyjne rozszerzanie układów 
zbiorowych w sytuacji, w której pracodaw-
ca nie jest objęty takim układem. Bardzo 
długo nie widziano takiej potrzeby, choć 
stosowane to było w innych państwach eu-
ropejskich. W roku 1992 Norwegia weszła 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
i pracownicy z państw Unii Europejskiej 
uzyskali możliwość podejmowania pracy 
w tym kraju bez ubiegania się o zezwolenie 
na pracę. Wówczas stwierdzono, że może 
to prowadzić do dumpingu płacowego 
tam, gdzie część pracodawców nie jest 
objęta układami zbiorowymi. W związku 
z tym w roku 1993 wprowadzono ustawę 
o powszechnym stosowaniu porozumień 
płacowych, która ma zastosowanie do 
tych sektorów, gdzie zatrudnia się nisko 
płatnych pracowników przeważnie z 
zagranicy: sprzątanie przemysłowe, sek-
tor budowlany, przemysł rybny. I to jest 
przydatne, zwłaszcza po rozszerzeniu UE 
o państwa naszego regionu, gdzie zarob-
ki są zdecydowanie niższe. W ubiegłym 
roku dokonano rozszerzenia układu zbio-
rowego w sektorze przetwórstwa rybnego 
ze względu na wyraźne zagrożenie dum-
pingiem płacowym. Część pracodawców 
nieobjętych układem zbiorowym stoso-
wała zaniżone stawki płac. A więc istnieją 
zawory bezpieczeństwa, które stosowane 
są wyłącznie w sytuacjach skrajnych. 

– Ale jakiś procent pracowników nie jest 
objęty układami zbiorowymi pracy?

– Generalnie około 70 procent jest 
objęte układami, a 100 procent w sektorze 
publicznym. Tam z mocy prawa układy są 
rozciągane na wszystkich pracowników. 
W sektorze prywatnym jest to nieco po-
wyżej 50 procent. W sporej części osoby 
nieobjęte układami zbiorowymi to wysoko 

płatne białe kołnierzyki. A niebieskie koł-
nierzyki, czyli pracownicy fizyczni, objęte 
są układami w znacznie wyższym stopniu. 
Dodatkowo, trzeba zauważyć, że ta luka w 
pokryciu układami zbiorowymi dotyczy 
przede wszystkim pracowników małych 
firm. To jest problem ogólnoeuropejski.

– Czyli nie trzeba być członkiem związ-
ku, żeby korzystać z dobrodziejstw 
tego, co związki wynegocjują? A jed-
nak w Norwegii jest stosunkowo duże 
uzwiązkowienie. 

– Jest kilka przyczyn, jedną z nich jest 
system ubezpieczenia od bezrobocia, za-
rządzany przez związki zawodowe. Prak-
tyka ta jest podobna we wszystkich krajach 
skandynawskich. Jest to narzędzie, które 
państwo w ramach promowania związków 
zawodowych kiedyś dało im do ręki i one 
z tego korzystają. Poza tym związki mają 
dodatkowe oferty, np. wsparcia prawnego 
dla swoich członków. To naprawdę działa 
w państwach rozwiniętego kapitalizmu, 
gdzie bez własnego prawnika trudno co-
kolwiek ogarnąć.  Chyba w Polsce też coś 
takiego by się przydało.

– To ciekawe stwierdzenie, że państwo 
promuje związki zawodowe. Dla nas 
brzmi to dziwnie.

– Państwo w ten sposób tworzy mecha-
nizm, który powoduje, że nie musi samo 
nadmiernie zajmować się obszarem relacji 
pracowniczych. To dla polityków i urzęd-
ników duża dogodność.  Mogą skupiać się 
na sprawach, dla których państwo zosta-
ło – żeby przywołać Tomasza z Akwinu 
– stworzone, a więc na zapewnieniu spo-
koju i bezpieczeństwa obywateli. 

– I to powoduje, że wszyscy są zadowo-
leni. No, może najmniej pracodawcy.

– Pracodawcy norwescy też są zadowo-
leni, skoro mogą załatwiać pewne sprawy 
bezpośrednio ze związkowcami. My, prze-
chodząc na polski grunt, nie jesteśmy w 
stanie tego zrozumieć, bo funkcjonujemy 
w realiach dialogu konfliktowego. Mamy 
niezbyt reprezentatywne organizacje pra-
codawców i słabnące centrale związkowe. 
Problem tkwi w tym, że obie strony, za-
miast rozmawiać najpierw ze sobą i w ten 
sposób się uwiarygadniać i wzmacniać, to 
znając swoją słabość próbują samodzielnie 
„negocjować” z władzą na tematy, które je 
aktualnie interesują. Tworzy się taki swo-
isty klientelizm, co jeszcze bardziej utrud-
nia realny i czytelny wpływ związków za-
wodowych na gospodarkę. W Norwegii 
państwo absolutnie się do niczego w kwe-
stiach regulowania  stosunków pracy nie 
wtrąca, pomijając jakieś sytuacje ekstre-
malne, np. kiedy pojawiła się wspomniana 
ustawa mająca przeciwdziałać dumpingo-

wi płacowemu w określonych sektorach. 
Ale i tak, to specjalna tzw. Rada Taryfowa 
– a nie rząd – podejmuje decyzje dotyczące 
rozszerzenia zapisów układu zbiorowego. 
Czyli władza państwowa oddaje w ręce 
partnerów społecznych kompetencje, ale 
i odpowiedzialność, i w ten sposób ma 
wolne ręce, żeby zająć się innymi obsza-
rami. W odniesieniu do rynku pracy ma 
działalność subsydiarną, wspomagającą. 

– Na koniec: gdyby to od Pana zależało, 
jakie rozwiązania z obszaru zarządza-
nia rynkiem pracy przeniósłby  Pan 
z Norwegii do Polski?

– Przede wszystkim przeniósłbym to 
rozwiązanie, że państwo oddaje więk-
szość kompetencji w zakresie kształtowa-
nia stosunków pracy partnerom społecz-
nym, z tym zastrzeżeniem, że mogłoby 
być to regulowane wyłącznie poprzez 
układy zbiorowe pracy, czyli bardzo 
ściśle określone instrumenty wpływu. 
U nas jest z tym pewien problem, po-
nieważ państwo uznaje kompetencje 
związków zawodowych w odniesieniu 
do regulowania spraw pracowniczych 
poprzez układy zbiorowe, a jednocześnie 
nie widzi potrzeby promowania układów 
o charakterze sektorowym i na dodatek 
podważa w ogóle rangę układów zbioro-
wych pracy, nadając taki sam status np. 
porozumieniom zawieranym z wyzna-
czonym przez pracodawcę doraźnym 
przedstawicielem pracowników. NSZZ 
„Solidarność” od lat żąda zmiany tego 
stanu rzeczy i wciąż obijamy się o mur 
obojętności.

A więc to, co można by przenieść 
z modelu norweskiego, to na pewno wy-
cofanie się państwa z pewnych obszarów, 
w których kompetencje pozostawiono 
by partnerom społecznym. Ze względu 
na obecny chaos w funkcjonowaniu na-
szych stosunków przemysłowych oraz 
niską reprezentatywność organizacji 
pracodawców i związków zawodowych, 
na początku powinno to mieć charak-
ter pilotażowy i gdyby sytuacja stała się 
dramatyczna, a partnerzy społeczni nie 
byliby w stanie podźwignąć tych obo-
wiązków, to wtedy państwo wkracza. 
Jeśliby to wyszło – to państwo powinno 
na stałe się wycofać z pewnych obszarów 
i działać tylko na zasadzie ostatecznego 
arbitra w sytuacjach, kiedy rzeczywiście 
następuje jakieś zagrożenie stabilności w 
systemie stosunków pracy. Niestety, taka 
formuła delegowania kompetencji obec-
nie nie istnieje w Polsce. Mamy problem 
z omnipotencją państwa w kwestiach 
społecznych, która jest przez partnerów 
społecznych uznawana za coś oczywi-
stego. 

Rozmawiała Małgorzata Kuźma 

Rozmowa ze Sławomirem Adamczykiem, kierownikiem Biura Branżowo- 
-Konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
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Wybory w „Solidarności” w Zarządzie Morskiego Portu w Gdańsku, rok 2018.

WYBORY W ZWIĄZKU

Przed zebraniem wyborczym

Komisja zakładowa, komisja koordy-
nacyjna lub zakładowa komisja wyborcza 
ustala kalendarz wyborczy władz statuto-
wych podstawowej jednostki organizacyj-
nej Związku. Informuje związkowców 
(w sposób przyjęty w organizacji) o ter-
minie i miejscu zebrania wyborczego oraz 
o zgłoszonych kandydaturach – nie póź-
niej niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. 
Ponadto przygotowuje wybory od strony 
organizacyjnej, w tym sposób przepro-
wadzenia wyborów (zebranie członków, 
delegatów, z urną, elektroniczne), przy-
gotowuje listę członków, formularze pro-
tokołów, karty do głosowania, projekty 
uchwał, urnę, przeprowadza wybory 
delegatów. 

Powiadomienie Regionalnej Komisji 
Wyborczej o terminie posiedzenia wy-
borczego (z datą i godziną, miejscem, 
kontaktem do osoby odpowiedzialnej) 
musi nastąpić na 14 dni przed datą ze-
brania.   

Warto skorzystać ze szkolenia z or-
dynacji wyborczej.

Na zebraniu

Zakładowe (międzyzakładowe) zebranie wyborcze podstawowej jednostki or-
ganizacyjnej tworzą członkowie lub wybrani delegaci spośród członków organizacji 
zakładowej (międzyzakładowej). Wybierani są: przewodniczący komisji zakładowej 
(międzyzakładowej) lub koordynacyjnej, pozostali członkowie komisji, członkowie za-
kładowej (międzyzakładowej) komisji rewizyjnej, delegaci na walne zebranie delegatów 
regionu lub elektorzy, delegaci na walne zebranie delegatów sekcji branżowej lub na 
kongres sekretariatu.

Wybory przeprowadza się w odrębnych głosowaniach. Głosuje się osobiście na 
poszczególnych kandydatów.  Wybory jawne dotyczą: przewodniczego zebrania, pro-
tokolanta i komisji skrutacyjnej.

Wybory tajne dotyczą: przewodniczącego organizacji związkowej i członków KM/
KZ, komisji rewizyjnej, delegatów na WZD, do struktur branżowych i elektorów.

W wyborach musi uczestniczyć co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. 
Do wyboru konieczne jest uzyskanie więcej niż połowa ważnie oddanych głosów.

Po wyborach

Na przekazanie do RKW protokołu z wyborów oraz ankiety osobowej wybra-
nego przewodniczącego celem stwierdzenia ważności wyborów jest 14 dni od dnia 
zakończenia wyborów. Następuje ukonstytuowanie się władz podstawowej jednostki 
Związku i podjęcie uchwały o ochronie wybranych działaczy związkowych.

Jak przeprowadzić 
związkowe wybory?

Od września ruszyły wybory na 
nową kadencję w Regionie Gdań-
skim NSZZ „Solidarność”. Poniżej 
treść uchwały nr 12 /2022 Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” w sprawie wyborów związ-
kowych w Regionie Gdańskim na 
kadencję 2023–2028

 I. Na podstawie Ordynacji Wybor-
czej NSZZ „Solidarność”, Zarząd Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
uchwala poniższe zasady wyborcze 
przy wyborze delegatów i elektorów na 
WZD Regionu obowiązujące w Regio-
nie Gdańskim NSZZ „Solidarność”:
1. Minimalna wielkość naturalnego 

(samodzielnego) okręgu wyborcze-
go przy wyborze delegatów na WZD 
Regionu wynosi 105 członków.

Delegaci są wybierani według nastę-
pującego klucza:

a) od 105 do 210 członków – 1 de-
legat,

b) od 211 do 420 członków – 2 de-
legatów,

c) od 421 do 630 członków – 3 de-
legatów,

d) od 631 do 840 członków – 4 de-
legatów,

e) od 841 do 1050 członków – 5 de-
legatów,

f) od 1051 do 1260 członków – 6 
delegatów,

g) od 1261 do 1470 członków – 7 
delegatów,

h) od 1471 do 1680 członków –  8 
delegatów,

i) i dalej na każde rozpoczęte 210 
członków 1 delegat.

2. Elektorów na zebranie wyborcze 
elektorów (w organizacjach liczą-
cych do 104 członków), w okręgach 
łączonych wybiera się wg klucza: 
1 elektor na każde rozpoczęte 15 
członków związku (do 15 członków 
– 1 elektor, od 16 do 30 członków  
– 2 elektorów, od 31 do 45 członków 
– 3 elektorów, od 46 do 60 członków 
– 4 elektorów, od 61 do 75 członków 
– 5 elektorów, od 76 do 90 członków 
– 6 elektorów i powyżej 91 członków 
– 7 elektorów). 

3. Podstawą do zweryfikowania ilości 
członków w danej organizacji związ-
kowej są kwestionariusze  informa-
cyjne składane do Zarządu Regionu  
przez organizacje za okres II półro-
cza 2021 r. i  I półrocza 2022 r.

4. Termin rejestracji przez RKW proto-
kołów z wyboru elektorów  w okrę-
gach łączonych upływa 31 marca  
2023 r.

5. Termin rejestracji przez RKW pro-
tokołów z wyboru delegatów na 
WZD Regionu upływa 30 kwietnia 
2023 r.

6. W związku z powyższymi ustale-
niami organizacje zakładowe, mię-
dzyzakładowe, podzakładowe, oraz 
oddziałowe rejestrowane w Regionie 
Gdańskim liczące 105 i więcej człon-
ków stanowią naturalne (samodziel-

ne) okręgi wyborcze przy wyborze 
delegatów na WZD Regionu.

7. Organizacje zakładowe, międzyza-
kładowe, podzakładowe oraz od-
działowe rejestrowane w Regionie 
Gdańskim liczące do 104 członków 
tworzą okręgi łączone. Przy tworze-
niu łączonych okręgów  wyborczych 
zaleca się stosowanie poniższych za-
sad:
a) w skład okręgu wyborczego łą-

czonego wchodzą tylko te orga-
nizacje, które dokonały wyboru 
i rejestracji elektorów,

b) okręg łączony powinien być 
okręgiem co najmniej 2-manda-
towym (obejmować co najmniej 
211 członków),

c) okręg powinny tworzyć komisje 
tej samej branży,

d) okręg powinny tworzyć komisje 
z tego samego terenu (miasta, 
oddziału),

e) w wyjątkowych sytuacjach RKW 
może wyrazić zgodę  na utworze-
nie okręgu łączonego 1-manda-
towego.

8. Komisje oddziałowe i podzakładowe 
rejestrowane w regionie na podsta-
wie §24 Statutu zobowiązane są do 
utworzenia wspólnego okręgu wy-
borczego.
Zamiar utworzenia łączonych okrę-

gów wyborczych komisje powinny zgło-
sić do 28 lutego 2023 r. Po upływie tego 
terminu RKW utworzy łączone okręgi 
wyborcze z pozostałych organizacji 
zakładowych, które dokonały wyboru 
elektorów.

Organizacje, które nie przeprowadzą 
wyboru elektorów do 31 marca 2023 r. 
nie zostaną uwzględnione w tworzeniu 
okręgów łączonych przed WZD Regio-
nu na kadencję 2023–2028.

Nadzór nad przebiegiem wyborów 
w  Regionie Gdańskim sprawuje Regio-
nalna Komisja Wyborcza (RKW).

ZR przypomina o bezwzględnym sto-
sowaniu uchwały KK nr 11/09 w sprawie 
ankiet osobowych (załącznik nr 1)

II. Na podstawie uchwały KK nr 
4/22, § 1 ust.1 pkt 4, w sprawie kalen-
darza wyborczego na kadencję 2023–
–2028, Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” postanawia, że 
wybory w kołach, organizacjach od-
działowych, wydziałowych i podza-
kładowych oraz wybory delegatów  na 
zakładowe i międzyzakładowe zebrania 
delegatów w Regionie Gdańskim NSZZ 
„Solidarność” rozpoczną się od 1 wrze-
śnia 2022 r. 

Załącznik  nr 1 do uchwały  
nr 12/2022
UCHWAŁA KK nr 11/09 
ws. ankiet osobowych 
kandydatów/członków władz 
Związku
1. Ze względu na konieczność ujedno-

licenia informacji wpisywanych do 
Krajowej Bazy Danych NSZZ „So-
lidarność”, Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” wprowadza obowią-

zek wypełniania ankiet osobowych 
przez wszystkich członków Związku 
(także przez elektorów w łączonych 
okręgach wyborczych) kandydują-
cych na następujące funkcje związ-
kowe: 
1)  delegata na walne zebranie dele-

gatów regionu,
2)  delegata na walne zebranie de-

legatów lub kongres branżowej 
oraz problemowej jednostki or-
ganizacyjnej,

3)  delegata na Krajowy Zjazd Dele-
gatów,

4)  przewodniczącego zarządu regio-
nu,

5)  przewodniczącego rady sekcji 
branżowej oraz problemowej 
(regionalnej i krajowej),

6)  przewodniczącego rady sekre-
tariatu branżowego oraz proble-
mowego (regionalnego i krajo-
wego),

7)  przewodniczącego Komisji Kra-
jowej,

8)  członka zarządu regionu,
9)  członka rady sekcji branżowej 

(regionalnej i krajowej),
10)  członka rady sekretariatu bran-

żowego oraz problemowego 
(regionalnego i krajowego),

11)  członka Komisji Krajowej.
12)  członka komisji rewizyjnej 

wszystkich regionalnych i kra-
jowych jednostek organizacyj-
nych Związku.

2. Przekazanie ankiety osobowej 
kandydata, wypełnionej czytelnie, 
zgodnie ze stanem faktycznym i  od-
pisanej, do odpowiedniej komisji 
mandatowo-wyborczej jest niezbęd-
nym warunkiem do wpisania jego 
nazwiska na listę kandydatów oraz 
zatwierdzenia dokonanego wyboru 
przez –odpowiednio regionalną ko-
misję wyborczą lub Krajową Komi-
sję Wyborczą. 

3. Spełnieniem warunku, o którym 
mowa w ust. 2 jest też przedstawie-
nie odpowiedniej komisji mandato-
wo – wyborczej kopii ankiety oso-
bowej potwierdzonej przez właściwą 
RKW lub KKW.

4. Regionalna komisja wyborcza ma 
obowiązek przekazać niezwłocznie 
do Krajowej Komisji Wyborczej, 
w formie elektronicznej,  ankie-
ty osobowe kandydatów na jedną 
z funkcji wymienionych w ust. 1. 
Nie ma wymogu ponownego wypeł-
niania ankiety osobowej w przypad-
ku, gdy kandyduje się na więcej niż 
jedną funkcję, wymienioną w ust. 
1. W takim przypadku odpowied-
nio – regionalna komisja wyborcza 
lub Krajowa Komisja Wyborcza po-
twierdza, o czym mowa w ust. 3., że 
kandydat spełnił warunki opisane 
w ust. 2. 

5. Wzór ankiety osobowej stanowi za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

6. Jednocześnie Komisja Krajowa anu-
luje uchwałę KK nr 65/2001 z dnia 
18.09.2001 r. 

Czas wyborów 
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Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby niech załagodzi prawda,  
że nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich.

Naszemu Koledze Januszowi Sokolińskiemu, wieloletniemu członkowi 
Prezydium KMPOiW, wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

ukochanej 

żony Danuty 
oraz otuchy w tych trudnych chwilach 

składają Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność” i Komisji  
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 września 2022 roku odszedł 

ś.p.

Bogusław Szabłowski
wieloletni pracownik Działu Administracji Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”, dobry Kolega.

Pracownicy i członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 80 lat odszedł 

ś.p.

Ryszard Tyborski
Społecznik, współorganizator uroczystości rocznicowych Sierpnia 1980 w 

Starogardzie Gdańskim oraz w rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Do końca swego życia czynnie uczestniczył w pracach na rzecz 
starogardzkiej społeczności. Był prezesem Związku Solidarności Polskich 
Kombatantów im. ks. Henryka Szumana w Starogardzie Gdańskim. Był 

człowiekiem życzliwym, bardzo dobrym Kolegą.

Wyrazy współczucia dla Żony Heleny i bliskich 
składa starogardzka „Solidarność” 

Gdy skończył się limit zasiłku cho-
robowego, a ubezpieczony dalej nie 
może pracować i jednocześnie lecze-
nie lub rehabilitacja pozwoliłyby na 
powrót do pracy, to może wystąpić 
o świadczenie rehabilitacyjne z Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie rehabilitacyjne przysłu-
guje osobom, które są objęte ubezpiecze-
niem chorobowym. Może je otrzymać 
ubezpieczony, który, co ważne, wyczerpał 
w całości okres pobierania zasiłku choro-
bowego, który co do zasady wynosi 182 
dni, jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze 
leczenie lub rehabilitacja rokują odzyska-
nie zdolności do pracy. Świadczenie może 
dostać także osoba, która wykorzystała 
okres pobierania zasiłku chorobowego, 
stara się o rentę z tytułu niezdolności do 
pracy, a lekarz orzecznik ustalił, że dalsze 
leczenie lub rehabilitacja pozwalają na 
odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie można otrzymać na okres 
potrzebny do przywrócenia zdolności do 
pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesię-
cy. Może ono być przyznane jednorazowo 
lub w częściach. Orzeczenie o przyzna-
niu świadczenia rehabilitacyjnego wy-
daje lekarz orzecznik ZUS. Świadczenia 
nie dostanie osoba, która ma prawo do 
innego świadczenia, np. emerytury lub 
renty, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku 
lub świadczenia przedemerytalnego bądź 
urlopu dla poratowania zdrowia.

Wysokość świadczenia rehabilitacyj-
nego to przez pierwsze 3 miesiące (90 
dni) 90 proc. podstawy wymiaru zasił-
ku chorobowego. Za pozostały okres 
jest to 75 proc. podstawy. Świadczenie 
wynosi 100 proc. podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego, jeśli pobierane 
jest w czasie ciąży.

Żeby otrzymać świadczenie należy 
złożyć wniosek na formularzu ZNp-7, 
zaświadczenie o stanie zdrowia (for-

mularz OL-9), które wypełnił lekarz, 
wywiad zawodowy z miejsca pracy (for-
mularz OL-10). Jeśli to ZUS będzie wy-
płacał świadczenie, należy złożyć także 
zaświadczenie płatnika składek wysta-
wione na formularzu Z-3 – w wypadku 
pracowników, Z-3b –prowadzący dzia-
łalność pozarolniczą lub współpracują-
cy z nimi, a także duchowni. Druk Z-3a 
powinni złożyć pozostali ubezpieczeni. 
Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeśli 
zostało złożone przy ustaleniu prawa 
do zasiłku chorobowego i nie zmieniły 
się okoliczności wpływające na prawo 
do świadczenia ani na jego wysokość. 
Wniosek najlepiej złożyć na 6 tygodni 
przed końcem okresu, przez który mo-
żesz pobierać zasiłek chorobowy (ten 
okres to 182 dni, a w przypadku gruź-
licy lub ciąży – 270 dni).

Krzysztof Cieszyński,  
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa pomorskiego

Kiedy świadczenie rehabilitacyjne z ZUS?

Składki zgromadzone w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych, tak jak 
i te w Otwartych Funduszach Eme-
rytalnych mogą być, pod pewnymi 
warunkami, dziedziczone. Prawo 
do nich mają małżonek zmarłego, 
wskazane osoby lub spadkobiercy. 
Trzeba jednak pamiętać, że nie do-
tyczy to wszystkich składek. 

Składki zgromadzone w tzw. I filarze nie 
mogą być dziedziczone. Po śmierci ubezpie-
czonego pozostają one w Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych i będą z nich pokrywa-
ne wypłaty dla innych emerytów.

Natomiast składki, które osoba 
zmarła odłożyła w tzw. II filarze, są dzie-
dziczone. Dotyczy to zarówno środków 
z subkonta w ZUS, jak i tych zebranych 
na koncie w OFE. Zasady dziedziczenia 
tych składek są takie same. W pierwszej 
kolejności dziedziczy małżonek. Jeśli 
małżonkowie pozostawali w ustawowej 
wspólności majątkowej, to ma on prawo 

do połowy środków zgromadzonych w 
trakcie małżeństwa. Środki z subkonta 
w ZUS trafią na subkonto współmał-
żonka, zaś te z rachunku OFE na jego 
rachunek w OFE. W obydwu przy-
padkach pieniądze zostaną doliczone 
do zgromadzonych składek i w ten 
sposób powiększą przyszłą emeryturę. 
O dziedziczenie składek mogą ubiegać 
się również byli małżonkowie, o ile 
do rozwodu pozostawali w ustawowej 
wspólności majątkowej. Jeżeli zmarły 
ubezpieczony w II filarze nie zawarł 
małżeństwa, to wszystkie środki będą 
wypłacone uposażonym lub spadko-
biercom.

Kolejna grupa to uposażeni. Wska-
zuje ich, jak i proporcje, w jakich otrzy-
mają wypłatę środków sam ubezpieczo-
ny. Nie muszą to być członkowie jego 
rodziny. Otrzymają oni wypłatę bez-
pośrednio. Uposażony małżonek może 
jednak przekazać środki na swoje sub-
konto w ZUS lub konto w OFE. 

Aby ubiegać się o wypłatę środków, 
trzeba dostarczyć odpis aktu zgonu, od-
pis aktu małżeństwa, a także dyspozycję 
wypłaty transferowej lub bezpośredniej. 
W przypadku rozwodu potrzebny bę-
dzie także dokument znoszący ustawo-
wą wspólność majątkową.

Gdy zmarły nie wskazał uposażonych 
trzeba przeprowadzić postępowanie 
spadkowe co do części środków, które nie 
zostały wypłacone małżonkowi. Dlatego, 
żeby oszczędzić bliskim formalności, war-
to wcześniej wskazać uposażonych. 

Dziedziczenie składek to prawo 
i dlatego na uposażonych lub ich spad-
kobiercach spoczywa obowiązek powia-
domienia o śmierci bliskiego i przedsta-
wienia niezbędnych dokumentów.

Pamiętać trzeba, że składki można 
dziedziczyć tylko wtedy, gdy ubezpieczo-
ny zmarł przed przyznaniem emerytury.

Krzysztof Cieszyński,  
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa pomorskiego

Składki można dziedziczyć

Zapraszamy  
na szkolenia
Szkolenia zaplanowane przez Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” na październik, listopad i grudzień 2022 r.

Październik 2022 r.

 17 października – Mobbing
 19 października – Ordynacja wyborcza
 20-21 października – Rozwój Związku
 25-27 października – Prawo pracy i związkowe, cz. 2. Jastrzębia Góra (wy-

jazdowe)
 31 października – Ordynacja wyborcza

Listopad 2022 r.

 7-9 listopada – Prawo pracy i związkowe, część 1. Jastrzębia Góra (wyjaz-
dowe)

Grudzień 2022 r.

 9 grudnia – Szkolenie dla skarbników organizacji związkowych

UWAGA: w listopadzie i w grudniu odbędą się również szkolenia z ordynacji 
wyborczej, terminy będziemy ustalali.

Zgłoszenia prosimy kierować e-mailowo:  dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl 

Telefon do Działu Szkoleń:  58 308 42 76; 58 305 54 79 

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zapewnia człon-
kom Związku profesjonalne poradnictwo prawne. Bez-
płatnych porad prawnych udziela zespół doświadczonych 
radców i doradców prawnych.  

Porady dla indywidualnych członków Związku 
w zakresie:

 prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 prawa cywilnego
 prawa rodzinnego i opiekuńczego
 postępowania egzekucyjnego.

Poradnictwo dla organizacji związkowych 
w zakresie:

 układów zbiorowych pracy
 regulaminów (wynagradzania, pracy)
 sporów zbiorowych
 czasu pracy
 funduszu socjalnego.

Z pomocy prawnej Działu Prawnego Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” mogą korzystać członko-
wie Związku z aktualną legitymacją związkową. 

Związkowi prawnicy porad udzielają:

 w siedzibie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność, w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, pok 106  
na I piętrze

 w Oddziałe ZRG NSZZ „Solidarność” w Gdyni, ul. Ślą-
ska 52

 oraz telefonicznie.

Przed skorzystaniem z porady prosimy o kontakt telefo-
niczny, celem potwierdzenia, czy prawnik będzie obecny.

Przyjdź do nas i uzyskaj pomoc prawną

Dział Prawny, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 106, 80-855 
Gdańsk, tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, e-mail: dzial.praw-
ny@solidarnosc.gda.pl, www.solidarnosc.gda.pl/prawo

Profesjonalne i bezpłatne poradnictwo prawne
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Rzecznik praw pacjenta już wie-
lokrotnie informował, że zarów-
no w polskich przychodniach, jak 
i szpitalach prawa pacjenta są na-
gminnie łamane.

Głównymi problemami, z którymi 
zgłaszają się pacjenci do rzecznika, są:
 dostęp do świadczeń zdrowotnych,
 dostęp do dokumentacji medycz-

nej,
 przestrzeganie prawa do informacji 

oraz do wyrażania zgody na udzie-
lanie świadczeń zdrowotnych,

 poszanowanie prawa pacjenta do 
zachowania godności i intymności.

I. Zgoda na leczenie

Pacjent ma prawo wyrażenia zgody 
na zaproponowane leczenie lub zgło-
szenie sprzeciwu. Może nie zgodzić 
się np. na zaproponowany zabieg ope-
racyjny lub badanie. Zgoda pacjenta 
lub odmowa powinny zawsze zostać 
poprzedzone przedstawieniem przez 
lekarza wyczerpującej i obiektywnej 
informacji na temat stanu zdrowia oraz 
proponowanego leczenia, jego skutków, 
możliwych powikłań i ewentualnych 
konsekwencji jego zaniechania.

W sytuacji, gdy osoba jest nieprzy-
tomna i nie ma możliwości wyrażenia 
świadomej zgody na leczenie, o pro-
wadzonej terapii może zdecydować 
najbliższa rodzina lub partner życio-
wy. W pilnych sprawach związanych 
z ratowaniem życia decyzję podejmuje 
lekarz prowadzący, we wszystkich in-
nych przypadkach decyzje podejmuje 
kurator ustanowiony przez sąd.

W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach lekarz może odstąpić 
od leczenia. Zwłoka w udzieleniu po-
mocy nie może jednak spowodować 
niebezpieczeństwa utraty życia, cięż-
kiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia. Jeżeli jednak lekarz 
podejmie taką decyzję, ma obowiązek 
z odpowiednim wyprzedzeniem uprze-
dzić o tym fakcie pacjenta oraz wskazać 
lekarza lub placówkę, w której będą re-
alne możliwości uzyskania świadczenia. 
W praktyce oznacza to np. uzgodnienie 
przeniesienia do innego szpitala, a nie 
tylko poinformowanie o możliwości 
dalszego leczenia w innej placówce.

II. Dziecko u lekarza

Dziecko do ukończenia 16 lat mo-
że korzystać ze świadczeń zdrowotnych 
tylko za zgodą i w obecności przedsta-
wiciela ustawowego (np. rodzica) lub 
opiekuna faktycznego. O wszystkich 
sprawach związanych z leczeniem 
dziecka decydują wtedy wyłącznie 
przedstawiciele ustawowi (np. rodzice) 
lub opiekunowie faktyczni.

Opiekunem faktycznym jest osoba, 
sprawująca bez obowiązku prawnego, 
stałą opiekę nad pacjentem, który ze 
względu na wiek, stan zdrowia lub stan 
psychiczny takiej opieki wymaga.

Jeśli dziecko ukończyło 16 lat, po 
otrzymaniu od lekarza wyczerpującej 
i zrozumiałej informacji o swoim sta-

Prawa pacjenta
nie zdrowia, ma prawo wyrazić zgodę 
na przeprowadzenie badania. Dziecko 
może się również nie zgodzić na dane 
świadczenie zdrowotne lub zażądać 
zaprzestania jego udzielania. Zgoda 
może być ustna, pisemna albo wyrażo-
na poprzez takie zachowanie, które nie 
budzi wątpliwości co do podjętej decy-
zji. Pisemna zgoda jest wymagana w 
przypadku zabiegu operacyjnego albo 
zastosowania metody leczenia lub dia-
gnostyki stwarzających podwyższone 
ryzyko mające wpływ na stan zdrowia 
lub życia.

Jeśli dziecko ma 16–18 lat i nie zga-
dza się na udzielenie świadczenia zdro-
wotnego, a jego przedstawiciel ustawo-
wy (np. rodzic) ma odmienne zdanie, 
decyzję podejmuje sąd opiekuńczy.

Czy dalsza rodzina, np. dziadko-
wie, może pójść z dzieckiem na bada-
nie lekarskie?

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty, jeśli pacjent jest małoletni, to 
lekarz może przeprowadzić badanie 
lub udzielić innych świadczeń zdro-
wotnych dopiero po wyrażeniu zgo-
dy przez przedstawiciela ustawowego, 
czyli rodzica lub opiekuna.

III. Odpłatność za 
dokumentację medyczną

Dokumentacja medyczna prowadzo-
na w przychodni, szpitalu, poradni jest 
własnością świadczeniodawcy, jednak 
pacjent ma pełne prawo wglądu w nią. 
Jeżeli pacjent jest nieprzytomny, dostęp 
do dokumentacji ma osoba wcześniej 
upoważniona. Osoba upoważniona ma 
takie prawo także po śmierci pacjenta.

Za udostępnienie dokumentacji me-
dycznej przez sporządzenie jej wyciągu, 
odpisu, kopii lub wydruku, na informa-
tycznym nośniku danych, przez sporzą-
dzenie kopii w formie odwzorowania 
cyfrowego (skanu), podmiot udziela-
jący świadczeń zdrowotnych może po-
bierać opłatę. Jej maksymalną wysokość 
określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 
r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw 
pacjenta.

IV. Zasady postępowania 
przy rejestracji w placówce 
medycznej

1. Zakaz powoływania się na rejoni-
zację.
Pacjent nie może zostać odesłany 

do miejsca swojego zamieszkania w 
sytuacji, gdy dokonał  wyboru świad-
czeniodawcy na podstawie uzyskane-
go skierowania do leczenia. Chodzi o 
ambulatoryjną opiekę specjalistyczną 
(poradnie specjalistyczne); leczenie 
szpitalne; rehabilitację leczniczą; lecze-
nie uzależnień; opiekę psychiatryczną; 
opiekę długoterminową i hospicyjno-
-paliatywną.

2. Pracownik rejestracji nie powi-
nien zadawać nadmiernie szczegóło-
wych pytań dotyczących choroby, jej 
przyczyn i przebiegu.

Pytania zadane przez pracownika 
rejestracji powinny dotyczyć tylko sa-

mej choroby, aby zarejestrować zdarze-
nie (imię i nazwisko, adres zamieszka-
nia, ewentualnie nr telefonu pacjenta w 
celu potwierdzenia wizyty). Poza możli-
wością zapisania się do lekarza pacjent 
powinien uzyskać kompletną informa-
cję dotyczącą:
• zakresów świadczeń udzielanych w 

placówce,
• oczekujących na świadczenia,
• godzin zapisów do lekarzy,
• wymaganych dokumentów koniecz-

nych przy przyjęciu do lekarza,
• adresów miejsc wykonywania zleco-

nych badań diagnostycznych,
• zasad udostępniania dokumentacji 

medycznej
• innych informacji dotyczących or-

ganizacji pracy przychodni

Jeśli system elektronicznej weryfi-
kacji świadczeniobiorców (e-WUŚ) nie 
potwierdza prawa do świadczeń zdro-
wotnych, pacjent powinien okazać do-
kument potwierdzający ubezpieczenie 
zdrowotne.
3. Ustalanie przez świadczeniodawcę 

konkretnego dnia lub wyznaczenie 
godzin zapisów do lekarza.
Na wizytę u lekarza pacjent ma pra-

wo zapisać się dowolnie wybranego 
dnia, w godzinach pracy przychodni. 
Świadczeniodawca zapewnia bieżącą 
rejestrację pacjentów na podstawie 
zgłoszenia osobistego lub za pośred-
nictwem osoby trzeciej, w tym telefo-
nicznie lub za pomocą komunikacji 
elektronicznej. 
4. Pacjent nie może być zmuszany 

do osobistego dokonania reje-
stracji.
W celu rejestracji do lekarza pacjent 

może zgłosić się osobiście, telefonicz-
nie, za pośrednictwem osoby trzeciej. 
Jeżeli placówka dysponuje odpowied-
nim oprogramowaniem, również drogą 
elektroniczną, a także listownie. 

5. Termin wizyty kontrolnej po-
winien zostać ustalony podczas 
bieżącej wizyty u lekarza.
W sytuacji, gdy pacjent jest objęty 

leczeniem specjalistycznym, termin wi-
zyty kontrolnej powinien zostać usta-
lony podczas bieżącej wizyty u lekarza. 
To lekarz powinien zapewnić ciągłość 
leczenia, a nie pracownicy rejestracji. 
Traktowanie pacjenta kontynuującego 
leczenie na równi z pacjentami ocze-
kującymi na pierwszą wizytę lekarską 
zapisanymi na liście kolejkowej było-
by działaniem niezgodnym z zasadami 
udzielania świadczeń zdrowotnych.

6. Żądanie aktualizacji skierowania 
jest nieuzasadnione.
Pierwsza wizyta u specjalisty odby-

wa się zawsze na podstawie skierowa-
nia. Jest to podstawa pierwszorazowej 
porady specjalistycznej. Jeśli pacjent 
jest objęty leczeniem specjalistycznym, 
do czasu jego zakończenia nie jest zo-
bowiązany do cyklicznego odnawiania 
skierowania. W przypadku nieobec-
ności lekarza pacjent powinien zostać 
poinformowany o sposobie zorgani-
zowania opieki specjalistycznej w tym 

okresie. Aktualizacja skierowania do le-
czenia specjalistycznego jest konieczna 
w sytuacji, gdy przez ostatnie 730 dni 
pacjent nie podjął leczenia. Nowe skie-
rowanie konieczne jest również, gdy 
zmieniła się przyczyna jego wystawie-
nia, która była podana we wcześniej-
szym skierowaniu.

V. Brak poszanowania 
godności i intymności

Paradoksalnie najłatwiejszym do 
egzekwowania, bo niezależnym od 
czynników zewnętrznych, punktem do-
kumentu Karta praw pacjenta jest wpis 
o poszanowaniu godności i intymno-
ści pacjenta. Jednocześnie jest to jedno 
z najczęściej naruszanych praw. Pacjen-
ci skarżą się na znieczulicę lekarzy i pie-
lęgniarek, na niewybredne komentarze 
oraz postawę oceniającą. 

Wiele do życzenia pozostawia rów-
nież sposób przeprowadzania badań, 
wymagający często intymności. Z ga-
binetów często słychać szczegóły roz-
mowy pacjenta i lekarza. Dużą grupą 
osób skarżących się na brak szacunku 
do godności i intymności pacjenta są 
również kobiety rodzące.

Jeżeli prawa pacjenta zostały naru-
szone, swoich praw można dochodzić 
u rzecznika praw pacjenta. Inną insty-
tucją, do której można się zwrócić, jest  
Okręgowa Izba Lekarska – jeśli to lekarz 
dopuścił się przewinienia.

Zarówno pacjent, jak i jego rodzi-
na mają prawo żądać rekompensaty od 
władz placówki medycznej. W takim 
przypadku postępowanie toczy się przed 
sądem cywilnym i jest możliwe ubiega-
nie się zarówno o odszkodowanie, jak 
i zadośćuczynienie za doznane krzywdy. 
Jeżeli któryś z pracowników medycznych 
dopuścił się przestępstwa na gruncie pra-
wa karnego i swoim zachowaniem dopro-
wadził do wywołania szkody u pacjenta, 
zawiadamia się prokuraturę i wszczyna 
się postępowanie karne.
Opr. na dzień 1 września 2022 r. 

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna:
1.  ustawa o świadczeniach opieki zdro-

wotnej finansowanych ze środków 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 
r. (tj. Dz. U. 2021.1285 ze zm.)

2.  ustawa o prawach pacjenta i rzeczni-
ku praw pacjenta z dnia 6 listopada 
2008 r. (tj. Dz. U. 2020.849 ze zm.)
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KONKURS

Na zdjęciu widniał fragment zewnętrznej elewacji Sali BHP znajdującej się przy 
ul. Popiełuszki w Gdańsku. Wyżej większy fragment obiektu, w ramce część prezen-
towana w poprzednim numerze „Magazynu”.

Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy jedną, tym razem nagroda trafi 
do pana Jana z Kartuz. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy.

Zapraszamy do udziału w konkursie na spostrzegawczość. W tym numerze 
„Magazynu” prezentujemy kolejną fotografię fragmentu obiektu związanego 
z „Solidarnością”, tym razem gdyńskiego. 

Jak zwykle pytamy: Co to jest? Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:  
m.kuzma@solidarnosc.gda.pl.

Nowa zagadka

Dla spostrzegawczych
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Rozmowa z Kamilem Kaluzińskim, członkiem NSZZ „Solidarność”, nauczycielem, który realizuje 
żeglarski projekt skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Wejherowa i okolic. 

rewskim Yacht Clubie i obejmują cykl 
dwunastu czterogodzinnych spotkań 
praktycznych. Zależy to oczywiście tak-
że od pogody. Przykładowo raz wiało 
tak bardzo, że zrealizowane zostały za-
miennie zajęcia teoretyczne, ale najczę-
ściej to warsztaty praktyczne, podczas 
których dzieci uczą się żeglować. Po ich 
ukończeniu i będąc w odpowiednim 
wieku młodzież może przystąpić do 
uzyskania patentu żeglarskiego. 

– Czyli mówimy o rzetelnych podsta-
wach, które zostaną w głowach uczniów 
na dłużej, a nie będą związane tylko z 
chwilowym zainteresowaniem. 

wające, z czasem przerwy nawet do 20 
lat. Po odchowaniu dzieci chcą wrócić 
do żagli. Są to więc często osoby nie-
mające sportowej sylwetki, ale radzące 
sobie. 

– To dorośli, a jak wygląda sytuacja 
dzieci i młodzieży? Czy może Pan 
ocenić aktywność osób młodych na 
przestrzeni dłuższego okresu? Obec-
nie jest lepiej czy gorzej? 

– Pracując w zawodzie ponad 10 lat, 
widzę sporą zmianę w poziomie aktyw-
ności fizycznej, a co dopiero, jeśli mie-
libyśmy to porównać z latami 70. i 80., 
gdy prowadzone były tabele wyników. 

Młodzież pod żagle!
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– Jak się to wszystko rozpoczęło? 
Skąd Pana inicjatywa, aby realizować 
dodatkowe przedsięwzięcie związa-
ne z morzem? 

– Przez dwanaście lat trenowałem 
wyczynowo wioślarstwo, więc ze spor-
tami wodnymi miałem związek od daw-
na. Oprócz tego pływałem na smoczych 
łodziach i kajakach, a w poprzedniej 
pracy współpracowałem ze Szkołą Mi-
strzostwa Sportowego. W wejherowskiej 
Szkole Podstawowej nr 10 zgłosiłem się 
do projektu „Pomorskie żagle wiedzy”, 
poprzez który możemy dobrze się ba-
wić, jak i nauczyć czegoś dzieci. 

– Jakie są założenia „Pomorskich ża-
gli wiedzy”? 

– Po pierwsze, to projekt przezna-
czony dla uczniów szkoły podstawo-
wej. W ten sposób wspomagany jest 
proces dydaktyczny związany z tre-
ściami dotyczącymi edukacji morskiej 

i żeglarskiej oraz ich wykorzystaniem 
w kształtowaniu kompetencji uczniów, 
kreatywności i innowacyjności. Rozpo-
wszechniamy wśród dzieci i młodzieży 
wzorce dotyczące aktywności, a także 
postaw ekologicznych i zdrowego trybu 
życia. „Pomorskie żagle wiedzy” to tak-
że promowanie zawodów związanych z 
morzem oraz praktyczne zajęcia żeglar-
skie na wodzie, kółko „ABC żeglarskie” 
i festyn...

– Został on jednak przesunięty...
– Miał odbyć się we wrześniu tego 

roku, ale z przyczyn od nas niezależ-
nych musieliśmy przełożyć go na maj 
przyszłego roku. W festynie będzie 
uczestniczyć kilka szkół, nie tylko 
z samego Wejherowa, ale także z Redy 
oraz Rumi. Łącznie w wydarzeniu weź-
mie udział ponad 1100 uczniów. Dru-
gi taki festyn zostanie zorganizowany 
w Pucku. 

– Wracając do samego projektu moż-
na powiedzieć, że z jednej strony 
promowana jest w ten sposób ak-
tywność sportowa wśród dzieci, ale 
jednocześnie istotnym aspektem jest 
kwestia kształcenia potencjalnych 
kadr w gospodarce morskiej. 

– Tak, zachęcamy dzieci do aktywno-
ści fizycznej, ale jednocześnie uzyskiwa-
nia informacji o tym, co nam daje Mo-
rze Bałtyckie, jaka jest jego flora i fauna, 
a także poznania zawodów morskich. 
W planie są warsztaty, na które chce-
my zaprosić osoby zajmujące się branżą 
morską, na przykład pracownika stoczni, 
czy osobę, która zajmuje się badaniami 
morza na uniwersytecie. 

– Jak Pan ocenia ogólną aktywność 
dzieci związaną z wodą, oczywiście 
poza uczniami biorącymi udział 
w tym konkretnym projekcie?

– Praktycznie każde dziecko miesz-
kające na Pomorzu i blisko morza miało 
jakiś kontakt ze sportami wodnymi. To 
mogło być pływanie na kajaku czy w 
smoczej łódce. Z podobnym projektem 
spotkałem się w Gdańsku. Świadomość 
jest więc spora. Jednocześnie nasza 
placówka jest specyficzna. Tutaj dzie-
ci poznają świat sportu głównie dzięki 
nauczycielom, ponieważ często są to 
dzieci rodziców niepełnosprawnych, 
którym byłoby trudniej dotrzeć do 
oferty. Generalizując, mogę powiedzieć, 
że z edukacją morską nie jest źle. 

– Jeśli więc sytuacja jest tak dobra, to 
co więcej wnosi projekt „Pomorskie 
żagle wiedzy”? 

– To, o czym wspomniałem, to akcje 
jednorazowe, a w przypadku projektu 
czas realizacji został przewidziany na 
dłuższy okres. Za nami pierwszy se-
mestr, a przed nami dwa kolejne. Są 
więc np. praktyczne zajęcia żeglarskie, 
które dla naszej szkoły odbywają się w 

– Tak, ponieważ uczniowie mają też 
poznać od A do Z budowę jachtu, umieć 
wyjść w morze, wiedzieć, jak sterować 
i robić zwroty. Umiejętności, które zdo-
będą na zajęciach praktycznych, pozwolą 
im zdać egzamin, oczywiście jeśli będą 
sumiennie pracować, a następnie chcieć 
przystąpić do egzaminu. 

– Co z dorosłymi, którzy kiedyś nie 
mieli takiej możliwości, jak dzieci 
teraz, a są zainteresowani żeglar-
stwem? Widzi Pan dla nich jakieś 
możliwości? 

– Tak, np. Yacht Club Rewa oferuje 
zajęcia ze sternikiem, opiekunem dla 
osób dorosłych. Koszty nie są wysokie, 
ponieważ to kilkadziesiąt złotych za 
jedne zajęcia. 

 
– Czy taki rodzaj aktywności wyma-
ga jakiegoś specjalnego przygoto-
wania?

– Do żeglowania wystarczy mieć 
sprawność na ogólnym poziomie. Przy-
gotowanie fizyczne nie jest tutaj najważ-
niejsze, ponieważ siły przyda się trochę 
tylko na początku, gdy trzeba wypchnąć 
łódkę z piasku. Myślę więc, że większość 
zdrowych osób sobie poradzi. Problem 
może wystąpić tylko u osób, które mają 
kłopoty z poruszaniem się, ponieważ 
czasami należy sprawnie przesiąść się 
z jednej burty na drugą. Każda osoba, 
która trochę się rusza, da radę. 

– Czyli wydolność fizyczna nie musi 
być na ponadprzeciętnym poziomie.

– Nie. Ludzie, których spotykamy 
w klubie, to także osoby kiedyś pły-

Tamte czasy nigdy nie wrócą, a normy są 
obecnie niższe nawet o 30 procent. Róż-
nica jest więc bardzo duża. Z kolei, odno-
sząc się tylko do ostatniej dekady, widać, 
że zmienił się sposób uprawiania sportu. 
Dzieci mniej chętnie garną się do aktyw-
ności fizycznej po lekcjach, co wpływa na 
ich zdrowie i kondycję. Z drugiej strony, 
widać pewną specjalizację. Działa sporo 
komercyjnych klubów oferujących róż-
nego rodzaju zajęcia, od parkouru przez 
pływanie po sporty walki. To powoduje 
spłaszczenie krzywej statystycznej. Ina-
czej mówiąc, kiedyś najwięcej było osób 
na średnim poziomie sportowym. Teraz 
mamy więcej osób na bardzo niskim po-
ziomie z jednej strony, a dobrze wyspor-
towanych z drugiej. 

– Tymczasem zajęcia w ramach „Po-
morskich żagli wiedzy” wpłyną na 
ogólny rozwój dzieci, bo nie skupią 
się tylko na jednym elemencie.  

– Tak, i dadzą efekt również w za-
kresie zajęć teoretycznych związanych 
z wiedzą o morzu, środowisku wod-
nym, miejscowościach nadbałtyckich 
czy kuchni miast leżących w pobliżu 
morza. Przybliżą też morskie zawody. 
Skorzystają także nauczyciele, ponie-
waż w ramach projektu zostały dla nas 
przygotowane kursy. Nauczyciele mogą 
uzyskać patent sternika jachtowego 
oraz sternika motorowodnego, a także 
wziąć udział w szkoleniach związanych 
z edukacją morską jako elementu reali-
zowanego w ramach podstawy progra-
mowej. 

Rozmawiał Tomasz Modzelewski

Zajęcia praktyczne w Rewie.

Rozwiązanie zagadki fotograficznej z numeru 9/2022
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NA KOŃCU JĘZYKAKrzyżówka z atrybutem słonia

Litery od 1 do 23 utworzą rozwiązanie 
– przysłowie angielskie.

POZIOMO
1) muzyka tła, 8) drzwi do stodoły, 
11) formy �eksyjne czasownika, 12) kul-
turoznawstwo, 13) niebieska ważka, 
14) muzeum w Petersburgu, 15) weranda, 
16) dawna broń drzewcowa, 18) rysunek 
krzyżówki, 20) urządzenie do prac pod 
wodą, 21) zawiłości sprawy, 22) transla-
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Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiąza-
nie Krzyżówki z generałem spod Monte 
Cassino z nr. 7-8/2022. Otrzymuje ją 
pan Wojciech. Hasło brzmiało: „Wa-
kacje z duchami”. Nagrodę wyślemy 
pocztą. 

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

iBiS
INTERNETOWY 
BIULETYN  INFORMACYJNY 
SOLIDARNOŚCI

tor, 24) przysposobienie, 26) zimowa od-
miana jabłek, 28) zaleta lub wada, 29) sos 
pieprzowy lub stan w Meksyku, 32) waga 
drogich kamieni, 33) wyróżnia słonia, 
35) hodowany w klatkach dla pięknego 
śpiewu, 37) cukierek w rulonie, 39) statek 
obsługujący stałą linię, 40) osobowość, 
41) niewielka owadożerna jaszczurka, 
42) poznawanie terenu.

PIONOWO
1) niebiańskie uosobienie dobra, 2) przy-
rzeczenie, 3) kiwi w tubce, 4) zamieniona 
w skałę córka Tantala, 5) niemiarowość, 
6) ma prawo wybierania, 7) wypor-
ność statku, 8) wykluwanie się piskląt, 
9) muzyk kościelny, 10) …malamute, 
rasa psów, 16) kobiecy rower, 17) słu-
chowisko radiowe, 18) dawniej ogier, 
stadnik, 19) mistrz polskiego malarstwa 
historycznego, 20) zupa z kaszą, 23) prze-
ciwległy nadirowi, 25) ciężarek, przycisk, 
balast, 27) urządzenie do automatycz-

nej regulacji temperatury, 28) zna się 
na wielorybach, 30) wygnanie z kraju, 
31) gorący i suchy wiatr wiejący znad 
Afryki, 34) Andrzej, 1703-1772, jezuita: 
malarz i architekt pochodzenia niemiec-
kiego działający w Polsce, 35) palec ręki, 
36) komik cyrkowy, 37) mocne ścięcie 
piłki rakietą, 38) afrykańskie zboże.
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Przyzwyczailiśmy się już do wielu obcych słów związanych z komputerami, 
Internetem, ale nowe, niezrozumiałe słowa dotyczą także innych dziedzin 
życia, na przykład sportów wodnych. Wystarczy pojechać nad morze, rzekę 
lub jezioro i znowu słyszymy mnóstwo obcych nazw. Mnie podczas urlopu 
zaintrygowało słowo „supiarz”. Okazało się, że supiarz to osoba pływająca 
na desce zwanej SUP. 

Supiarz – czyli kto?

Co to jest SUP?
Tajemniczy SUP to polski skrótowiec angielskiej nazwy stand up paddle nazywający 

sport wodny polegający na poruszaniu się po wodzie na desce napędzanej za pomocą 
pagaja, czyli wiosła jednopiórowego. Sport ten wywodzi się z Hawajów. Nazwa stand up 
paddle („wiosłowanie na stojąco”)  wskazuje, że osoba pływająca na desce stoi. 

SUP to także deska używana w tej dyscyplinie sportu. Istnieją różne rodzaje 
aktywności na desce SUP. Może to być klasyczne, spokojne pływanie po wodzie z 
odpychaniem się lub pływanie połączone z ćwiczeniami (np. fitness czy joga) albo 
wędkowaniem. Popularne są również wyścigi na tych deskach.

Pisownia skrótowca SUP 
Wymowa i pisownia skrótowca SUP wywołuje wątpliwości. Osoby uprawiające 

tę formę rekreacji wodnej różnie wymawiają polski skrótowiec, np.: [sup], [sap] lub 
[esjupi]. Poza tym część osób odmienia nazwę tej deski, a część nie. 

Wprawdzie nie mamy nadrzędnej reguły, która pozwalałaby jednoznacznie rozstrzy-
gnąć, który sposób wymowy skrótowca obcego pochodzenia jest poprawny*), ale suge-
ruję wymowę [sup]. Chociaż w słownikach nie ma jeszcze tego skrótowca, jednak jestem 
przekonana, że rzeczownik SUP – nazywający sport oraz sprzęt używany w tym sporcie 
(deskę) – należy  odmieniać. Zgodnie z ogólnymi regułami, formy fleksyjne piszemy 
w następujący sposób: SUP-owi, SUP-em, SUP-ie, SUP-y, SUP-ów, SUP-om, SUP-ami, 
SUP-ach lub  małymi literami: sup, supowi, supy, supach.  Natomiast jednoznacznie 
stwierdzam, że formy bez dywizu, typu: „SUPy”, „SUPowi”, są niepoprawne.

Oto przykłady zdań zawierających omawiane wyrazy: 
Przyglądam się kolorowym SUP-om. (lub: supom) 
On świetnie pływa na SUP-ie. (lub: supie)
Na plaży pojawiła się młodzież z SUP-ami. (lub: supami)
SUP-y najczęściej są jednoosobowe. (lub: Supy najczęściej są jednoosobowe.)

Supiarz i supowanie
Podobne zasady stosujemy, zapisując nazwy osób uprawiających SUP, a także 

nazwy czynności. A zatem możemy pisać: SUP-iarz, SUP-iarka lub supiarz, supiarka 
oraz SUP-owanie, SUP-ować lub supowanie, supować.

Flyboarding i inne sporty wodne
Jak wspomniałam, wśród nazw sportów wodnych znajduje się wiele obco 

brzmiących słów. Obok znanych wyrazów: kajakarstwo, wioślarstwo, pojawiają się 
m.in.: surfing, kitesurfing, rafting  czy flyboard.
 Surfing – to jazda (ślizg) na przystosowanej do tego specjalnej desce, unoszonej 

przez czoło fali morskiej. 
 Kitesurfing – to sport wodny polegający na poruszaniu się po wodzie na desce 

z pomocą pędnika, którym jest latawiec (kite).
 Rafting – to turystyczna odmiana spływu rzecznego, do której używa się różnych 

rodzajów tratw, łodzi, pontonów, kajaków.
 Flyboard – urządzenie służące do uprawiania ekstremalnych sportów wodnych. 

Na urządzeniu można wykonywać różnorodne akrobacje w wodzie i w powie-
trzu, np. wznosić się nawet na 18 metrów ponad poziom wody. Siłą napędową 
jest skuter wodny. 

Barbara Ellwart
PS. Wprawdzie letnie urlopy za nami, ale wspominanie wodnych sportów i ich nazw 
powoduje, że marzymy już o następnych wakacjach. 

*) por. hasło „Skrótowce” w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN  pod 
red. A. Markowskiego.
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Szarlota. Pomnik pomordowanych leśników
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

ReklamaReklama

Na Pojezierzu Kaszubskim, niecałe 4 kilometry od Kościerzyny, jadąc na południowy zachód, leży kaszubska wieś 
o nazwie Szarlota (po kaszubsku Szarłata lub Osuszno, po niemiecku Charlottenthal), w której rozlokowało się 
kilka ośrodków wypoczynkowych. W lesie, za ośrodkami, przy leśnej drodze wiodącej do Lizaków, na wysokim, 
południowo-wschodnim brzegu jeziora Osuszyno stoi niezwykły pomnik upamiętniający gdańskich leśników 
poległych, a raczej zamordowanych, w czasie II wojny światowej głównie przez Niemców, ale i przez Rosjan. Warto 
go nie tylko zobaczyć, ale i poznać tę piękną, chociaż tragiczną historię.

Szarlota. Pomnik pomordowanych leśników podczas II wojny światowej  usytuowany nad brzegiem jeziora Osuszyno

W czasie II wojny światowej na terenie 
Polski życie straciło około 5 tysięcy leśni-
ków. Tylko na ziemiach okupowanych 
przez Niemców, a więc między innymi na 
Pomorzu, Niemcy z premedytacją zabili 
około 1700 pracowników lasów. Dlacze-
go akurat leśników? Bo byli wierni Pol-
sce, stawali w obronie ojczyzny, honoru, 
Boga. W lasach odbywały się spotkania 
grup konspiracyjnych. Bez leśników owa 
konspiracja nie byłaby skuteczna. Leśni-
cy byli przewodnikami partyzantów, byli 
wywiadowcami. W lasach znajdowały się 
kryjówki (bunkry, szałasy) dla poszuki-
wanych przez Niemców Polaków, ale i 
zbiegów z obozów jenieckich różnych na-
rodowości. To leśnicy wynajdowali bez-
pieczne miejsca dla tajnych radiostacji. 
Pracownicy leśni wielokrotnie dostarczali 
wyżywienie, drewno na opał, budulec ro-
dzinom, które nie podpisały Volkslisty, za 

co przymierały z głodu. Tworzyli też wła-
sne oddziały bojowe do walki z wrogiem. 
Często również wystawiali potrzebują-
cym lewe dokumenty, a nawet ukrywali 
Żydów. Tylko na Kaszubach w okresie 
niemieckiej okupacji zginęło ponad 60 
leśników. A przecież Pomorze składa się 
również z kilku innych regionów. 

W 1971 roku pomorscy leśnicy, a do-
kładnie kilkutysięczna rzesza leśników z 
gdańskiej dyrekcji, obchodzili swoje święto. 
Przy okazji tej ważnej dla nich uroczystości 
postanowili upamiętnić swoich kolegów 
walczących z  niemieckim okupantem, 
wystawiając im pomnik w lasach kościer-
skich, nad jeziorem Osuszyno. Pierwotnie 
powstała kompozycja przestrzenna zło-
żona z pięciu głazów narzutowych, jakby 
rozrzuconych na niewysokim, betonowym 
cokole, gdzie wyryto napis: Leśnikom 
walczącym z okupantem hitlerowskim w 

latach 1939-1945 o wyzwolenie ojczyzny. 
Znalazły się tam również wyryte w beto-
nie nazwiska tych bohaterów. Inicjatorem 
owego pomysłu był Adam Chorąży, pre-
zes Oddziału Leśników Związku Bojow-
ników o Wolność i Demokrację. Pomnik 
zaprojektował Zygfryd Korpalski, artysta 
rzeźbiarz, a projekt techniczny wykonał 
Bronisław Racławski. 

Prawie 30 lat później, bo w roku 2000, 
z inicjatywy władz Nadleśnictwa Ko-
ścierzyna, na tym samym pomniku, 
pomiędzy głazami rozdzielonymi na 
dwie grupy: dwa głazy i trzy, ustawiono 
duży krzyż z drewna dębowego, a poni-
żej ułożono granitowe tablice z wypisa-
nymi 58 nazwiskami leśników, którzy 
zginęli w walce, w obozach, rozstrze-
lani przez Niemców. Nie zapomniano 
też o gajowych, a także o pracownikach 
przemysłu drzewnego. Uwzględniono 

Szarlota. Kapliczka z 1930 roku 
nieopodal pomnika Leśników  
poświęcona Królowej Polski.

również tych leśników, którzy zginęli z 
rąk NKWD. Nad tablicami na cokole 
pojawił się dodatkowy napis, jakże wy-
mowny: Narody tracąc pamięć tracą 
życie (Cyprian Kamil Norwid). 

Po raz trzeci pomnik przeszedł re-
nowację w 2018 roku. Na betonowym 
cokole pojawiła się okładzina z szarego 
granitu, a także płaskorzeźba godła Pol-
ski z liśćmi dębu (orzeł, który pierwot-
nie umieszczono na pomniku był bez 
korony) wykonana z białego marmuru 
na podkładzie z czerwonego granitu.

Nieopodal pomnika ustawiono dwie 
tablice informacyjne. Na tej bliższej 
widnieje uaktualniony spis pomor-
dowanych oraz poległych leśników z 
Kaszub i Kociewia. Jest ich 67. Przy 
większości nazwisk widnieje informa-
cja: „rozstrzelany przez Niemców”.

Na drugiej tablicy znajduje się mapa 
z zaznaczoną trasą pieszą długości pra-
wie 7 kilometrów. Start i meta jest przy 
pomniku. Trasa wiedzie częściowo 
wzdłuż jeziora. Warto po drodze za-
trzymać się przy ceglanej kapliczce z 
1930 roku, poświęconej Matce Boskiej, 
Królowej Polski, gdzie w jednej z bocz-
nych nisz umieszczono zapis modlitwy 
Ojcze Nasz w języku kaszubskim. 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz
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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


