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Gniew rybaków rośnie...
16 stycznia br. mijają trzy lata od 
porozumienia zawartego między 
rybakami a rządem reprezentowa-
nym przez ówczesnego ministra 
Marka Gróbarczyka. Trwają przy-
gotowania do akcji protestacyj-
nej, która ma wymusić realizację 
ustaleń. 
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Benedykt XVI nauczał, modlił 
się i sprawował urząd głowy 
Kościoła powszechnego w 
czasach trudnych dla Kościo-
ła, wymagających odwagi, 
przenikliwości, prawdy, 
mądrości i wiary. 
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Odszedł papież  
Benedykt XVI

Szkolenia – niezmiennie – są 
istotnym elementem działalności 
Związku na rzecz osób należących 
do „Solidarności”. Dlatego kolejne 
przedsięwzięcia są realizowane na 
bieżąco, a ich organizowaniu nie 
przeszkodziła nawet pandemia. 
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Od podstaw do ordynacji 
wyborczej

„Solidarność” wyposażona  
w narzędzia negocjacji i ekspertyzy 

Rozmowa z Katarzyną Zimmer-
-Drabczyk – kierującą Biurem 
Eksperckim, Dialogu i Polityki 
Społecznej Komisji Krajowej  
NSZZ „Solidarność”. 
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 Zebranie członków Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” 5 grudnia ub.r. było 
okazją do omówienia sytuacji 
w zakładach pracy Pomorza 
oraz perspektyw gospodar-
czych i społecznych przy 
groźbie globalnej recesji, 
wysokiej inflacji i trwającej 
wojnie w Ukrainie. 
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Czas podsumowań i plan 
związkowej pracy

Na przełomie 2021 i 2022 
roku niewielu spodziewało 
się, że Europę może spotkać 
coś gorszego niż trwająca od 
dwóch lat pandemia koro-
nawirusa. Przecież gdzieś 
zawsze toczyły się wojny, 
a putinowska Rosja ciągle 
czymś straszyła, urządzała 
jakieś manewry wojskowe, 
prężyła muskuły.  
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Rok pod znakiem wojny

www.solidarnosc.gda.pl             facebook.com/solidarnoscgdansk
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MOP przyjęła rezolucję ws. agresji Rosji 
na Ukrainę 

Międzynarodowa Organizacja Pracy ponownie 
wyraziła swoje obawy związane z agresją Rosji na 
Ukrainę (wspomaganej przez rząd Białorusi) oraz jej 
wpływu na pracowników, pracodawców i demokra-
tycznie wybrany rząd ukraiński, a także na świat pracy 
nie tylko w Ukrainie, ale też poza nią. 

Ponadto MOP ponowiła wezwanie skierowane do 
Rosji, aby natychmiast i bezwarunkowo zaprzestała 
agresji i wycofała swoje wojska z Ukrainy oraz po-
twierdziła swoje stanowisko, że wojna jest złamaniem 
zasad stojących u podstaw funkcjonowania organiza-
cji oraz zasadami członkostwa. Rada Administracyjna 
podtrzymała tymczasowe zawieszenie współpracy z 
Rosją, co oznacza m.in. odwołanie wszelkich zapro-
szeń do udziału we wszystkich spotkaniach MOP oraz 
szkoleniach oferowanych przez Międzynarodowy 
Ośrodek Szkoleniowy MOP w Turynie. Oznacza to 
również zakończenie wspólnych projektów.

Jest kompromis ws. zatrudniania 
poprzez platformy internetowe 

12 grudnia ub.r. europosłowie przegłosowali 
w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) 
kompromisowy tekst dyrektywy dotyczącej zatrud-
niania poprzez platformy internetowe. Było to klu-
czowe głosowanie po miesiącach skomplikowanych 
negocjacji. Jest to dobra wiadomość dla europejskie-
go ruchu związkowego. Przyjęty tekst będzie stano-
wił podstawę mandatu negocjacyjnego z Radą UE, 
chyba że 70 posłów złoży wniosek o głosowanie na 
sesji plenarnej, gdzie mogłyby zostać zgłoszone po-
prawki alternatywne do tekstu komisji. W przeciwień-
stwie do pierwotnego tekstu komisji, kompromis 
Parlamentu Europejskiego stworzył listę kryteriów, 
które mają uzasadnić obalenie domniemania zatrud-
nienia przez platformy. W przypadku spełnienia tych 
kryteriów osoba uznana za pracownika na podstawie 
domniemania miałaby dowód na to, że jest „rzeczywi-
ście” samozatrudniona. Wprowadzono także istotne 
zmiany w części tekstu dotyczącej zarządzania algo-
rytmicznego poprzez dodanie większej przejrzysto-
ści i wymogów informacyjnych w sprawie sposobu 
korzystania z tych zautomatyzowanych narzędzi i ich 
wpływu na stosunek pracy.

Potrzebne zmiany w dyrektywie o ERZ
Mocnym akcentem skończyli rok członkowie „So-

lidarności” działający jako przedstawiciele polskich 
pracowników w Europejskich Radach Zakładowych 
(ERZ) ustanowionych w korporacjach ponadnarodo-
wych operujących w naszym kraju. Jednym z tema-
tów, którym obecnie zajmuje się Parlament Europej-
ski, jest rewizja Dyrektywy o Europejskich Radach 
Zakładowych (2009/38/WE). Na styczniowej sesji 
plenarnej PE odbędzie się głosowanie nad skierowa-
niem wezwania do Komisji Europejskiej, aby podjęła 
inicjatywę legislacyjną w tej sprawie. Kwestia ta jest 
niezwykle istotna, szczególnie dla takich krajów jak 
Polska, gdzie wielu pracowników w różnych branżach 
pracuje dla �rm ponadnarodowych, a ich przedsta-
wiciele na co dzień nie mają styczności z zarządem 
centralnym danej korporacji. Tę możliwość daje Eu-
ropejska Rada Zakładowa. Jednakże dyrektywa wy-
maga poprawek, aby ERZ mogła być prawdziwym 
instrumentem wpływu pracowników  na działania 
ponadnarodowego pracodawcy. 

– Sprawą kluczową jest przykładowo zapewnienie 
skutecznego i dotkliwego karania naruszeń prawa do 
informacji i konsultacji przez dyrekcję centralną danej 
korporacji – mówi Barbara Surdykowska, reprezen-
tująca polskie organizacje w Komitecie Partycypacji 
Pracowniczej Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych.

Międzynarodowy ruch związkowy 
powinien być wolny od podejrzeń

Po wstrząsających informacjach o korupcji w Par-
lamencie Europejskim, w którą zamieszany jest Luca 
Visentini, sekretarz generalny Międzynarodowej Kon-
federacji Związków Zawodowych (MKZZ), przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” napisał list do członków 
Sekretariatu i Rady Generalnej konfederacji, w któ-
rym podkreśla, że międzynarodowy ruch związkowy 
powinien być wolny od jakichkolwiek podejrzeń. Ta-
kie sprawy trwają przez wiele lat. Dlatego do czasu 
całkowitego jej wyjaśnienia Luca Visentini nie powi-
nien pełnić funkcji sekretarza generalnego. 

Ruszył proces liderów związkowych 
na Białorusi

27 grudnia sąd miejski w Mińsku wydał wyrok 
w sprawie karnej przeciwko liderom Białoruskiego 
Kongresu Demokratycznych Związków Zawodo-
wych.

Lider zlikwidowanej organizacji Aleksander Jaro-
szuk, jego zastępca Siergiej Antusewicz i księgowa Irina 
But-Gusaim zostali uznani za winnych udziału w prote-
stach, a Jaroszuk – także wezwania do strajków.

Lider Białoruskiego Kongresu Demokratycznych 
Związków Zawodowych Aleksander Jaroszuk został 
skazany na 4 lata więzienia, jego zastępca Siergiej 
Antusewicz – na 2, księgowa Irina But-Gusaim – na 
półtora roku.

Przypomnijmy, że Aleksander Jaroszuk i Siergiej 
Antusewicz zostali zatrzymani i tra�li do aresztu
w kwietniu 2022 roku. Obrońcy praw człowieka uzna-
li ich za więźniów politycznych. 

Nowa siedziba IDS

29 listopada ub.r. nastąpiło uroczyste otwarcie 
nowej siedziby Instytutu Dziedzictwa Solidarno-
ści w Gdańsku, która znajduje się teraz przy Targu 
Drzewnym 8. Zakup budynku umożliwił zapewnienie 
własnej siedziby dla państwowej instytucji kultury 
oraz odpowiednią przestrzeń do pracy. Umacnia to 
i podnosi prestiż instytutu ze względu na atrakcyjną 
lokalizację w sercu Gdańska. Daje także możliwość 
organizowania mniejszych wystaw czasowych (na 
parterze), inicjowania spotkań środowisk solidarno-
ściowych i organizacji pozarządowych, udostępnia-
nia zbiorów instytutu naukowcom, studentom oraz 
wszystkim zainteresowanym podmiotom, promowa-
nia dziedzictwa „Solidarności” wśród zagranicznych 

gości, którzy masowo spacerują w sezonie w centrum 
Gdańska, gdzie znajduje się nieruchomość.

– Po trzech latach działalności instytutu śmiało 
można powiedzieć, że oczekiwania z nim związane 
zostały spełnione, mimo że pracował on nie tylko 
w trudnych czasach pandemii, ale także w trudnych 

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy będą-
cy członkami związku zawodowego mają 
prawo odliczenia od dochodu zapłaco-
nych w roku podatkowym składek na rzecz 
związku zawodowego.

W myśl art. 26 ust. 6g Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych odliczenia 
dokonuje się w zeznaniu rocznym. Pierwszego 
odliczenia można będzie więc dokonać w zezna-
niu PIT składanym za 2022 rok w terminie do 
30 kwietnia 2023 roku.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2c Ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych odlicze-
niu od dochodu podlegają składki członkowskie 
opłacone w danym roku podatkowym – jednak 
nie więcej niż 500 zł.

Odliczenie odnosi się do dochodu, a nie 
od podatku. Dodatkowo muszą to być składki 
opłacone w danym roku, a nie jedynie składki 
należne wobec związku zawodowego.

W sytuacji, gdy składki na rzecz związku zawo-
dowego potrącane są przez pracodawcę, podatni-
kowi do udowodnienia/odliczenia wysokości po-
niesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie 
informacja płatnika zamieszczona w PIT-11 (za 
rok 2022 wersja 29 – w pozycji 123).

Jeżeli pracodawca nie potrąca składek człon-
kowskich z wynagrodzenia pracownika, wówczas 
podatnik/członek związku ma obowiązek posia-
dać dowód/dowody wpłaty składek członkow-
skich na rzecz związków zawodowych. Dowód 
wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identy-
fikujące członka związku zawodowego dokonu-
jącego wpłaty, nazwę organizacji związkowej, na 
rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty 
oraz kwotę wpłaconych składek.

Podatnik/członek związku nie ma obowiązku 
powyższych dowodów wpłaty dołączać do zeznania 
podatkowego. Dokumenty te trzeba jednak okazać 
na wezwanie organu podatkowego, który dokony-
wać będzie weryfikacji prawa do odliczenia.

Odliczenie składek związkowych 

Lp. Data Do kogo Dokument

1. 10 stycznia Pracodawca Informacja pisemna o liczbie członków 

2. 31 stycznia Region Gdański Informacja pisemna w sprawie  aktualizacji danych 
celem przedłużenia ważności legitymacji 
związkowych

3. 31 stycznia Region Gdański Kwestionariusz informacyjny dot. liczebności 
organizacji zakładowej – stan na 31 grudnia roku 
poprzedniego

4. I kwartał Organizacja związkowa Uchwała KZ ws. przyjęcia preliminarza budżetowe-
go na dany rok

5. 31 marca Urząd skarbowy Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej 
sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysku i 
strat, informacja dodatkowa) jest przed 31 marca – 
sprawozdanie finansowe i deklaracje podatkowe-
(CIT-8,CIT-8/O) składa się do 10 dni od daty 
podjęcia uchwały

6. do 31 marca Region Gdański Wybory władz podstawowych jednostek 
organizacyjnych na kadencję 2023–2028

7. 30 czerwca Urząd skarbowy Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej 
sprawozdanie finansowe jest po 31 marca 
–deklaracje podatkowe (CIT-8, CIT-8/O) należy 
składać do 31 marca; sprawozdanie finansowe 
(bilans, rachunek zysku i strat, informacja 
dodatkowa) składa się do 10 dni od daty podjęcia 
uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca 

8. 10 lipca Pracodawca Informacja pisemna o liczbie członków 

9. 31 lipca Region Gdański Kwestionariusz informacyjny dotyczący liczebności 
organizacji zakładowej – stan na 30 czerwca

10. 31 grudnia Organizacja związkowa Zamknięcie kont i ustalenie wyniku finansowego za 
dany rok (księga handlowa)

Do 20 dnia każdego następnego miesiąca organizacja związkowa przekazuje składki za dany miesiąc do Regio-
nu Gdańskiego.

warunkach lokalowych. Dzisiaj wspólnie pokonu-
jemy również tę przeszkodę. Instytut Dziedzictwa 
Solidarności staje się gospodarzem nowej siedziby 
w centrum Gdańska, miasta „Solidarności” – powie-
dział podczas uroczystości Jarosław Sellin, wicemini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego.

Kalendarz związkowca2023
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Po pierwszych wyborach 
w Związku: nowe otwarcie 
i dobra kontynuacja 

Reklama

Zbigniew Hańćkowiak, przewodniczący 
Komisji Oddziałowej PERN Dębogórze 
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” PERN 

– Związek skupia pracowników bazy PERN oraz 
z ochrony – ze spółki Naftor i serwisantów z Naftoserwisu, 
z Grupy Kapitałowej PERN. Przed nami jest renegocjacja 
zakładowego układu zbiorowego pracy oraz ustalenie 
na nowo wewnątrzzakładowego regulaminu pracy. Za-
dbamy, aby nie było to tylko przepisanie wprost zapisów 

z kodeksu pracy. Liczę na współpracę ze strony zarządów spółek z grupy. Jest już 
pozytywny skutek, gdyż w spółce świadczącej usługi z zakresu bezpieczeństwa 
i zabezpieczenia technicznego Naftor podwyżkę o 480 złotych otrzymają wszyscy 
pracownicy.  

Po drugie, zależy nam na rozwinięciu organizacji, członkostwa i przyciągnięciu 
osób młodszych. Skład komisji w większości obecnie tworzą nowi ludzie. Postaramy 
się o szkolenia związkowe. Mam blisko 60 lat, a stawiam na 30-latków. Są tacy w no-
wej komisji. Jest w niej kolejarz, strażak, pracownik nadzoru, napełniacz kawern. 
Po to, byśmy wiedzieli, co się dzieje w �rmie. Nasza organizacja działa w przed-
siębiorstwie strategicznym. Na dodatek członkowie są rozproszeni w terenie, poza 
Dębogórzem. Wiąże nas fakt, że NSZZ „Solidarność” jest osadzony w naszej gospo-
darce, w społeczeństwie i w tradycji. Tradycja zobowiązuje. Uczestniczymy z kole-
gami z innych baz i organizacji w pielgrzymkach do grobu patrona „Solidarności”, 
księdza Jerzego.  

Przemysław Przybyła, przewodniczący 
Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” 
w Kaufland Polska Markety sp. z o.o.

– Jako przewodniczący Związku w �rmie zyskałem za-
ufanie naszych członków i zdecydowali się po raz drugi 
powierzyć mi funkcję lidera „Solidarności” w pomorskich 
marketach sieci handlowej. Jest nas ponad 50 osób. 
Chciałbym, by było nas więcej, pracuję nad tym. Traktuję 
jako priorytet przekonywanie pracowników, że w „Soli-
darności” mogą się czuć pewniej. Stopniowo, do przodu! 

W Kau�andzie pracuję od 16 lat. Znam zasady pracy i branżę, bo handel ma swoją
specy�kę. Okres świąteczny i noworoczny to szczyt obrotów. Były sklepy otwarte
nawet do godziny 24. Po latach związkowej pracy, po naszych negocjacjach z pra-
codawcą, mamy bene�ty, paczki, od stycznia 2023 roku będzie podwyżka kwoto-
wa brutto. Jest współpraca. Trudno oszukać pracownika, jeśli ktoś by próbował. Są 
karty. Mamy elektronicznie monitorowany czas pracy. Pracownik odbija wejście, 
wyjście, przerwy. Nadgodziny są opłacane albo oddawane w czasie pracy. Sam za-
czynałem w gorszych czasach,  patrząc na to z perspektywy sposobu traktowania 
pracownika w poprzednich latach. Stopniowo, dzięki nam, reguły pracy ulegały po-
prawie. Dziś pracownicy mają etaty, po najwyżej siedmiu miesiącach, jest umowa 
na czas nieokreślony, są bonusy. Stawki się różnią, ale na start pracownicy mają 
należne „pro�ty”. Związek tego pilnuje.

Monika Łuszcz, przewodnicząca Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni

– Mamy dużo pracy, szczególnie przed świętami. Nie-
siemy pomoc potrzebującym, bywa, że nie wiemy, „w co 
ręce włożyć”. Przez dziesięć lat pracy w MOPS w Gdyni 
dałam się widać poznać z dobrej strony, skoro koleżanki 
i koledzy mi zaufali, a także poprzednia przewodnicząca 
dobrze się o mnie wypowiadała. Inni podzielili jej zdanie, 
widocznie się nadaję na tę funkcję. Zaczynam kolejny 

etap związkowej „przygody”. Działalność w „Solidarności”, czyli na rzecz ludzi pracy, 
jest wprost związana z charakterem naszej pracy, z niesieniem pomocy i wsparcia 
potrzebującym. To praca z ludźmi i dla ludzi. Mamy szerokie spektrum zadań: za-
leżnych od państwa, od miejskiej kasy i od nas. Negocjujemy z miastem Gdynią, by 
nasi pracownicy mieli satysfakcję zawodową, w tym �nansową. Drogę negocjacji
i dialogu mamy otwartą, a dopóki są rozmowy, jest nadzieja. W Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gdyni działają dwa związki zawodowe, nasz i druga organi-
zacja. Słucham ludzi. Chciałabym mieć dobre stosunki z koleżeństwem z drugiego 
związku, działamy przecież u jednego pracodawcy. Gramy, a za nami mistrzostwa, 
do tej samej bramki. 

Dzisiaj w rodzinach jest tak, że dwie osoby muszą pracować, by jakoś funkcjo-
nować. Byłam asystentem rodziny, jestem pracownikiem socjalnym. Znam pracę 
w terenie i problemy rodzin i samotnych rodziców. Wiem, że starsi ludzie boleśnie 
odczuwają wzrost cen mleka, masła, chleba, warzyw, cukru. Serce by im człowiek 
oddał. Jeśli jest, a jest pomoc państwa i socjalne wsparcie, niechaj będzie dedyko-
wana tym, którzy jej potrzebują.

Wysłuchał asg
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Benedykt XVI w czasie mszy świętej w Bazylice św. Piotra (2006).

Benedykt XVI nauczał, modlił się 
i sprawował urząd głowy Kościoła 
powszechnego w czasach trudnych 
dla Kościoła, wymagających odwa-
gi, przenikliwości, prawdy, mądro-
ści i wiary. 

Joseph Alois Ratzinger urodził się 
16 kwietnia 1927 r. (w Wielką Sobotę) 
w Marktl am Inn w Bawarii. Benedykt 
XVI zmarł w sobotę, 31 grudnia 2022 r. 
godz. 9.34 w klasztorze Mater Ecclesiae 
w Ogrodach Watykańskich, który stał 
się jego rezydencją po niespodziewanej 
abdykacji w 2013 roku. Następca św. 
Jana Pawła II od 19 kwietnia 2005 roku 
kierował Kościołem katolickim osiem 
lat, do 28 lutego 2013 roku. 

25 marca 2005 roku kardynał Jo-
seph Ratzinger szedł Drogą Krzyżową 
w Koloseum, niejako w zastępstwie Jana 
Pawła II. Modlił się wówczas w przej-
mujący sposób:

– Panie, tak często Twój Kościół 
wydaje się nam tonącym okrętem, ło-
dzią, która ze wszystkich stron nabiera 
wody (…) A Szatan ze śmiechem szy-
dzi, mając nadzieję, że nie dasz już rady 
podnieść się z tego upadku. Liczy, że 
powalony upadkiem Twego Kościoła, 
pozostaniesz na ziemi, pokonany. Ty 
jednak powstaniesz. Powstałeś, zmar-
twychwstałeś i możesz dźwignąć także 
nas. Zbawiaj i uświęcaj Twój Kościół. 
Zbawiaj i uświęcaj nas wszystkich! – na-
uczał.   

W maju 2006 roku Benedykt XVI 
w trakcie swojej pielgrzymki do Polski 
odwiedził Warszawę, Częstochowę, 
Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, 
Kraków i Oświęcim. Hasłem, które 
mu towarzyszyło, były słowa „Trwajcie 
mocni w wierze”.

– Trwajcie mocni w wierze, prze-
kazujcie ją waszym dzieciom, dawajcie 
świadectwo łasce, której doświadczyli-
ście w sposób tak obfity przez działanie 
Ducha Świętego w waszej historii – na-
uczał papież Benedykt XVI, a w Często-
chowie podkreślił, że „świat i Kościół 
potrzebują świętych kapłanów”. 

– Bądźcie uważni i wrażliwi na te 
ślady świętości, które Bóg wam ukaże 
wśród wiernych. Nie obawiajcie się 

Odszedł papież Benedykt XVI

obowiązków i niespodzianek przyszło-
ści! Nie lękajcie się, że zabraknie wam 
słów, że spotkacie się z odrzuceniem – 
powiedział wówczas Benedykt XVI.

Przypomnijmy, że Benedykt XVI 
odniósł się do kwestii społecznych, po-
litycznych i kryzysu finansowo-ekono-
micznego w encyklice „Caritas in verita-
te” z czerwca 2009 roku. Dzieło dotyczy 
perspektyw ludzkości, szans i zagrożeń, 
jakich doświadczają jednostki i społe-
czeństwa w dobie globalizacji. Benedykt 
XVI zaprezentował nauczanie Kościoła 
o braterstwie i społeczeństwie obywatel-
skim oraz koncepcję przezwyciężenia 
kryzysu oraz ograniczeń integralnego 
rozwoju ludzkości i problemów, jakie 
generuje rozwój nowoczesnych tech-
nologii. Zauważył, że rewolucji można 
uniknąć, o ile ludzkość zastosuje się do 
nauczania społecznego Kościoła i stwo-
rzy „dobrze wyregulowaną społeczną 
gospodarkę rynkową”, na nowo odpo-
wiadając na pytanie, ile wolnego rynku, 

a ile państwa? Zysk zaś, choć jest celem 
ważnym, ale nie może być jedynym 
– rozstrzygającym kryterium pozostać 
musi człowiek i jego dobro. 

W „Caritas in veritate” papież na-
pisał o miłości i prawdzie jako warto-
ściach regulujących systemy sprawiedli-
wości społecznej.  

„Prosimy o Apostolskie Błogo-
sławieństwo, byśmy umieli budować 
Polskę opartą na fundamencie warto-
ści chrześcijańskich, których tak bar-
dzo obawiają się nowoczesna Europa 
i świat.  Ojcze Święty, nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia niech będą 
dla nas wszystkich okazją do otwarcia 
się na drugiego człowieka” – napisali 22 
listopada 2012 roku delegaci na XXVI 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność” w liście do Benedykta XVI. 

Msza święta pogrzebowa Benedyk-
ta XVI odprawiona została 5 stycznia 
2023 r. na placu św. Piotra.

(asg)
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Jest, a jakoby jej nie 
by³o

Duże zdziwienie wśród nie tylko zwolenników partii Polska 2050 
wywołała informacja, że partia byłego prezentera TVN Szymona 
Hołowni w 2021 roku praktycznie nie działała. Tak przynajmniej 
wynika ze sprawozdania �nansowego złożonego przez tę partię
do Państwowej Komisji Wyborczej. We wszystkich rubrykach 
dotyczących wpłacanych środków, darowizn zostało wpisane „0”. 
Jak więc funkcjonowała partia, która w sondażach z 2021 roku 
uzyskiwała kilkanaście procent? Okazuje się, że – co prawda 
– partia Szymona Hołowni „nie potrzebowała” przez cały rok 
żadnych pieniędzy, ale założona przez niego za 1 tysiąc złotych 
w 2019 roku Fundacja Polska Od Nowa, już tak. Fundacja ta 
w 2020 roku uzyskała prawie 3 mln przychodu, a w 2021 r. aż 
5,8 mln zł. Jeszcze jest Stowarzyszenie Polska 2050. Według 
skarbnika partii Polska 2050 Szymona Hołowni Jacka Kozłow-
skiego partia nie czerpie żadnych korzyści ze zbiórki prowadzo-
nej przez te podmioty. Słowa rzecznika nie wyjaśniają jednak 
fenomenu partii funkcjonującej prawie przez rok bez pieniędzy. 
Co niektórzy mówią, że wiadomo już dlaczego były prezenter 
TVN płakał nad Konstytucją RP. Łzy mu ciurkiem leciały, gdy 
czytał art. 11 ust. 2 Konstytucji, który mówi, że „�nansowanie
partii politycznych jest jawne”.

Metoda na klej
Nie ma tygodnia, żeby media nie donosiły, że gdzieś jacyś eko-
lodzy w ramach ratowania Ziemi nie oblali jakiegoś słynnego 
obrazu farbą, ewentualnie się do niego przykleili. Oczywiście, 
wszystkie te bohaterskie wyczyny odbywają się w obecności ka-
mer, a na obrońców klimatu spływa laur bohaterstwa. Niestety, 
nie zawsze tak to wygląda. Ostatnio młodzi, podobno naukow-
cy, z organizacji „Science Rebellion”, przykleili się do podłogi 
w salonie Volkswagena w niemieckim Wolfsburgu, domagając 
się dekarbonizacji i ograniczenia prędkości na autostradach do 
100 km/h. Niestety, pracownicy salonu nie stanęli na wysokości 
zadania i po godzinie 18 wyłączyli im światło oraz ogrzewanie. 
Do tego nie zapewnili protestującym nic do jedzenia i picia, a co 
gorsza nawet wiadra, by mogli go użyć jako toalety. Na takie 
barbarzyństwo protestujący nie byli przygotowani i zakoń-
czyli protest po niespełna dwóch dniach. Co gorsza, ekolodzy 
będą musieli pokryć koszty wymiany posadzki, która została 
zniszczona w wyniku ich protestu. I jak tu protestować w takich 
warunkach...

¯yczenia z oœmioma 
gwiazdkami

Totalna opozycja nie może się powstrzymać nawet przy okazji 
składania życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia od obrażania 

swoich politycznych przeciwników, ale także ich wyborców. I tak  
polityk Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann opubli-
kował nagranie, w którym zaczął swoją wypowiedź od życzenia 
„wszystkim spokojnych, zdrowych, pełnych miłości świąt”. Praw-
da, że ładnie. Jednak to była tylko część życzeń, druga nawiązała 
do sztandarowego hasła, które jest tak wulgarne, że musiało 
zostać ukryte pod ośmioma gwiazdkami. – Dla tych, którzy będą 
wypatrywać na niebie pierwszej gwiazdki i dla tych, którzy będą 
wypatrywać pierwszych ośmiu gwiazdek, życzę, aby to były 
święta, gdzie jest duże zrozumienie, gdzie jest spokój, miłość 
i coraz więcej nadziei – powiedział na nagraniu poseł PO. Jak te 
wulgarne osiem gwiazdek ma się do takich słów, jak „zrozumie-
nie”, „spokój”, „miłość” i „nadzieja” pojąć może tylko przedstawi-
ciel totalnej opozycji. 

Ka¿dy ma takiego 
sylwestra, na jakiego 
zas³u¿y³
Po świętach przyszedł czas na sylwestra. Jak zwykle w na-
szym kraju, głównym tematem był „Sylwester w Zakopanem”, 
jego zwolennicy rozpływali się nad tym, jaka to świetna za-
bawa, a przeciwnicy z satysfakcją odnotowali, że jakaś gwiaz-
deczka odmówiła udziału w koncercie, a inny wykonawca 
założył tęczową opaskę, a poza tym jego uczestnicy musieli 
brodzić w błocie. Czyli nuda. O ileż z większym rozmachem 
i pomysłowością przywitali Nowy Rok mieszkańcy innych 
europejskich państw. I tak we Francji tak dobrze się bawiono, 
że podpalonych zostało 690 samochodów, i doszło do 490 
aresztowań. Podobno część samochodów została zniszczona 
przez samych właścicieli, którzy chcieli skorzystać z okazji 
i wymienić je na nowe pojazdy za uzyskane odszkodowanie 
od spółek ubezpieczeniowych. Równie hucznie i z fantazją 
w noc sylwestrową bawiono się w Niemczech. W berlińskiej 
dzielnicy Tempelhoff obrzucono fajerwerkami autobus, 
a w innej dzielnicy próbowano za ich pomocą  podpalić 
kilkadziesiąt pojazdów. 

10 rocznica 
podniesienia wieku 
emerytalnego

Tym, którzy mają słabą pamięć, przypominamy, że 10 lat 
temu rozpoczęła się reforma emerytalna przygotowana przez 
rząd PO-PSL, która wprowadzała docelowy jednakowy wiek 
emerytalny 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Gdyby nie zmiana 
władzy w 2015 roku, mężczyźni osiągnęliby już docelowy wiek 
67 lat, kobiety pracowałyby obecnie do 63 roku życia (docelowy 
wiek w 2040 roku). Teraz Polacy mają wybór, mogą pracować 
po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nie muszą. Przypo-
mnijmy również, że niekorzystna dla Polaków reforma została 
wprowadzona wbrew obietnicom wyborczym składanym przez 
Donalda Tuska.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

ONI NAPRAWDĘ TO POWIEDZIELI

Nie taki zły 
początek  
nowego roku
Ceny paliw nie wzrosły wraz z nowym rokiem! Zdaniem opozycji – to 
skandal! Jak to możliwe, że ceny nie wzrosły? Przecież powinny po tym, jak 
Matka Bruksela zakazała temu wstrętnemu rządowi obniżać dalej podatek 
VAT na paliwo. Tak, tak. To nie noworoczny prima aprilis, tylko rzeczywista 
narracja opozycji na początek roku. Różni eksperci chodzą i wietrzą oszu-
stwo – zapewne Orlen w ostatnich miesiącach nabijał sobie kabzę, a teraz 
udaje głupiego… Nic to, że podobno żyjemy w gospodarce wolnorynkowej 
i pozostałe koncerny powinny w takiej sytuacji obniżyć ceny i zgarnąć 
rynkową śmietankę. Bo przecież, mimo patriotycznych uniesień, gdybym 
na jakiejś BP czy stacji innego światowego koncernu mógł zatankować zło-
tówkę taniej, to bym to zrobił. Przypominam, że gdy w okresie wakacyjnym 
Orlen wprowadził program zniżkowy o 30 groszy, w ślad natychmiast poszły 
inne koncerny. Tak działa konkurencja. Nie wierzę przecież, że takie potęgi 
jak Shell nie mogą zapewnić sobie innych dostaw hurtowych. Swoją drogą, 
łatwo mogę sobie wyobrazić, że gdyby paliwo zdrożało wraz z początkiem 
roku, ta sama opozycja i ci sami eksperci rozdzieraliby szaty, że okropny 
rząd doprowadzi do nędzy miliony Polaków. Nawet nie zająkując się przy 
okazji, że ten sam okropny rząd blisko rok temu wprowadził niespotykane 
w Europie tarcze, rezygnując z miliardowych wpływów do budżetu, który i tak 
wg danych za jedenaście miesięcy wykazał się pokaźną nadwyżką. 

Tymczasem podczas kryzysu dekadę wstecz ówczesny premier mówił wprost, 
warto zacytować dokładnie: Ci, którzy rozumieją elementarną gospodarkę, 
wiedzą, że gdyby rząd miał guziki: na jednym byłoby napisane niskie ceny żyw-
ności, a na drugim – wysokie, to ja bym nic innego nie robił, tylko bym naciskał 
ten guzik niskie ceny, tylko takich guzików nie ma. 

No cóż, guzików wówczas nie było, za to mafie paliwowe miały się świetnie. 
Stąd m.in. budżet 2015 roku, pisany rękoma ówczesnej koalicji, przewidywał 
wpływy poniżej 300 miliardów złotych, a procedowany obecnie w parla-
mencie budżet na rok 2023 przewiduje, że do publicznej kasy wpłynie ponad 
600 miliardów. Sto procent więcej! Mimo gigantycznych kosztów najpierw 
pandemii, a później rosyjskiej agresji na sąsiada.  

Oczywiście, wpływy napędza też inflacja, ale ta w przywołanym okresie 
zapewne niewiele przekroczyła 20 procent. Na dodatek – to już dla opozycji 
zupełny dramat – w grudniu 2022, liczona rok do roku,  niespodziewanie 
spadła. Jednak, biorąc pod uwagę noworoczny wzrost cen choćby za prąd, 
trudno będzie zapewne zepchnąć inflację na koniec roku bieżącego poniżej 
dwucyfrowego poziomu. A to oznacza, że większość z nas realnie będzie 
miała nieco mniej w portfelach. Na szczęście nic na razie nie zapowiada 
dramatycznego wzrostu bezrobocia. Nadal polski rynek pracy skutecznie 
broni się, utrzymując bezrobocie na  poziomie jednym z najniższych w UE. 
I to mimo chłodzonej stopami procentowymi gospodarki oraz masowego 
napływu pracowników z pustoszonej wojną Ukrainy. Niestety, maleje liczba 
ofert pracy, co oznacza także, iż mniejszy będzie wybór i mniejsza presja 
płacowa.

Lata 2020 i 2021 – to czas pandemii, rok 2022 – to pierwsza od blisko osiem-
dziesięciu lat pełnoskalowa wojna na wschodzie Europy. Wojna w jakiejś 
mierze sprowokowana niefrasobliwością (oby tylko) wielu europejskich 
krajów pchających kontynent w uzależnienie od rosyjskich surowców. Tu 
też należy podkreślić, że dziś rządzący polscy politycy szli od dawna pod 
europejski prąd i ostrzegali przed scenariuszami, które dzieją się na naszych 
oczach. Jednym z nich był już nieobecny wśród nas Lech Kaczyński. Co więc 
przyniesie rok 2023? Życzyć by sobie należało, żeby przyniósł pokój. Za nim 
przyjdzie uporządkowanie na rynku surowców i żywności. Może przyniesie 
nam też realizację naszych zeszłorocznych związkowych postulatów? Płaca 
minimalna w lipcu wzrośnie do poziomu 3600 zł, szykuje się też pokaźna 
marcowa waloryzacja rent i emerytur, ale brak realnej podwyżki w tzw. sfe-
rze budżetowej może oznaczać, że część tam pracujących znajdzie się niemal 
w strefie ubóstwa. A przecież oni, na równi z pracownikami przedsiębiorstw 
produkcyjnych, budują siłę naszego kraju. Siłę i przyszłość państwa. Rok 
2023 przyniesie nam też pierwsze z cyklu rozstrzygnięć wyborczych. 

Warto o tym pamiętać, słuchając kolejnych wiadomości, że jak ceny nie 
wzrosną – to oszustwo, a jak wzrosną – to katastrofa. 

Jacek Rybicki

Okupacja niemiecka w Polsce była w pewnych kwestiach 
dużo łagodniejsza niż okupacja sowiecka po 1945 roku. 
Była też łagodniejsza od obecnej okupacji. Przykład: ostat-
nie dwa lata zamordyzmu covidiańskiego.

Jacek Ćwięka, dyrektor biura poselskiego 
Grzegorza Brauna



5Nr 1 / styczeń 2023 ZWIĄZEK

19 grudnia ub.r. odbyło się pierwsze 
spotkanie roboczego zespołu rząd 
– „Solidarność”, którego zadaniem 
jest wypracowanie porozumienia 
w ośmiu obszarach, m.in.: wsparcia 
przedsiębiorstw energochłonnych, 
wzrostu wynagrodzeń w sferze 
finansów publicznych, odmroże-
nia odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych czy emery-
tur stażowych. Zespół powstał po 
decyzji władz NSZZ „Solidarność” 
o zawieszeniu Marszu Godności.

– Wyznaczyliśmy sobie termin do 15 
stycznia, żeby były pierwsze efekty roz-
mów w podzespołach. Mam nadzieję, że 
do końca stycznia czy do połowy lutego 
będziemy w stanie wstępnie przygoto-
wać jakieś porozumienie dotyczące tych 
wspólnych działań rządu i „Solidarno-
ści” – powiedział po spotkaniu zespołu 
Piotr Duda, przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”.

20 grudnia Piotr Duda na antenie 
Programu 1 Polskiego Radia podsu-
mował pierwsze rezultaty.

– To było posiedzenie plenarne pod 
przewodnictwem szefa Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów Marka Kuchciń-
skiego i z ramienia „Solidarności” prze-
wodniczącego Henryka Nakoniecznego. 
Ze strony związkowej było osiem osób, 
ze strony rządowej 18 wiceministrów. 
To były ustalenia dotyczące prac w pod-
zespołach, które będą zajmować się po-
szczególnymi problemami i to zostało 
zrobione – mówił Piotr Duda. 

Zdaniem szefa „Solidarności” najważ-
niejsze było jednak to, że omówiony zo-
stał na tym spotkaniu z ministrem Budą 
pierwszy postulat „S” dotyczący ochrony 
zakładów energochłonnych i odbiorców 
indywidualnych. – To idzie w dobrym 
kierunku. Lista PKD firm, którą przedsta-
wił minister, poszła do notyfikacji Komisji 
Europejskiej, która musi wyrazić zgodę, 
bo to jest pomoc publiczna. Jeżeli będzie 
dodatkowa lista firm, które miałyby zo-
stać objęte tą ochroną, to przedstawimy 
ją w najbliższym czasie panu ministrowi. 
Jeżeli chodzi o odbiorców indywidual-

nych, to ceny energii elektrycznej i gazu 
zostały zamrożone na pewnym pułapie, to 
również był nasz postulat. To dobre kie-
runki – zaznaczył przewodniczący „Soli-
darności”. Kolejną kwestią, która ma być 
dyskutowana w podzespołach, jest nowa 
Polityka Energetyczna Polski (PEP). 

– Chodzi o to, aby wpisać w PEP 
rok 2050 czy 2049, aby paliwem strate-
gicznym dla polskiego bezpieczeństwa 
energetycznego do tego roku był gaz i 
węgiel – wyjaśnił Piotr Duda. 

Piotr Duda powiedział, iż mini-
ster Buda zobowiązał się także do jak 
najszybszego przygotowania zmiany 
kodeksu postępowania cywilnego dot. 
zabezpieczenia przed zwolnieniem 
działaczy związkowych: – Chodzi 
o skuteczną ochronę, bo pracodawca 
zwalnia działacza związkowego z art. 
52 kodeksu pracy pod obojętnie jakim 
pretekstem, a później sprawy w sądach 
trwają kilka lat i organizacja związkowa 
się rozpada, bo nie ma lidera. 

Szef „S” mówił również, że będą toczyć 
się rozmowy dotyczące m.in. podwyżek 
wynagrodzeń w sferze finansów publicz-
nych, w tym powołany zostanie podstolik 
dotyczący wynagrodzeń dla nauczycieli 

czy odmrożenia odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. 

Przewodniczący „Solidarności” py-
tany na antenie radia był również o po-
stulat emerytur stażowych. Prowadzący 
program przywołał tu wypowiedź Ja-
rosława Kaczyńskiego, który mówił na 
spotkaniu w Chojnicach, że nie stać nas 
w tej chwili na emerytury stażowe. 

– Jest w tej sprawie powołany podze-
spół, którego szefem jest minister Mar-
lena Maląg, zabieramy się ostro do pracy. 
I powiem tak: Prawa i Sprawiedliwości, 
Zjednoczonej Prawicy nie stać na to, aby 
przegrać wybory parlamentarne, a jeśli 
nie wprowadzą emerytur stażowych, to 
te wybory przegrają. To jest najważniej-
szy argument dla prezesa Kaczyńskie-
go i całej ZP z jednego powodu: słowa 
danego się dotrzymuje, a to było słowo 
dane przez Zjednoczoną Prawicę, czyli 
przez prezesa Kaczyńskiego w 2015 r. 
przy wyborach prezydenckich. Ja słowa 
dotrzymuję i tego żądam od polityków 
ZP. Jeśli chcą się posługiwać słowem 
„wiarygodność”, to muszą zrealizować 
najważniejszy dla „Solidarności” postu-
lat – podkreślił Piotr Duda.

www.solidarnosc.org.pl 

Dzięki staraniom związków zawo-
dowych służb mundurowych pod-
ległych MSWiA premier Mateusz 
Morawiecki zdecydował o dodatko-
wych środkach finansowych, które 
zostaną przeznaczone m.in. na do-
datek graniczny oraz świadczenie 
motywacyjne dla funkcjonariuszy, 
którzy posiadają minimum 15 lat 
służby. 

Związki zawodowe wynegocjowały 
m.in. dodatek graniczny w wysokości 
450 zł brutto oraz zwiększenie do 6 
proc. dodatku terenowego dla poli-
cjantów. Ponadto fundusz nagród dla 
czterech służb MSWiA zostanie zwięk-
szony o 30 milionów złotych. Rozwią-
zania mają wejść w życie od 1 marca 
2023 roku.

Podczas spotkania w MSWiA, które 
odbyło się 5 grudnia ub.r. omówiono ze 
stroną społeczną szczegóły dotyczące 
wydatkowania nowych, wynegocjowa-
nych przez związki zawodowe środków. 
Biorąc pod uwagę nowe świadczenia 

motywacyjne, kierownictwo MSWiA 
oraz strona związkowa wspólnie ape-
lują do funkcjonariuszy, którzy złożyli 
raporty o odejściu na emeryturę, o po-
nowną analizę tych decyzji.

Minister Mariusz Kamiński zapew-
nił, że zobliguje komendantów poszcze-
gólnych służb do umożliwienia funk-
cjonariuszom wycofania już złożonych 
wniosków bez żadnych konsekwencji.

Realizując postulaty strony związ-
kowej, MSWiA przygotuje zmianę roz-
porządzenia w zakresie zwiększenia 
dziennej stawki dodatku terenowego 
dla policjantów z dotychczasowego 1 
proc. do 6 proc. kwoty bazowej. Dzięki 
wprowadzeniu tego rozwiązania wy-
sokość przyznawanego policjantom 
dodatku terenowego wzrośnie z około 
16 zł do około 97 zł za każdy rozpo-
częty dzień wykonywania określonych 
zadań. Od 1 marca 2023 r., po walory-
zacji kwoty bazowej, dodatek terenowy 
wzrośnie do 105 zł.

Funkcjonariusze Państwowej Straży 
Pożarnej zyskają też na podwyższeniu 

pomocy mieszkaniowej oraz równo-
ważnika za brak lokalu mieszkalnego 
do stawek obowiązujących w Straży 
Granicznej i Policji. Wprowadzona 
zostanie również coroczna waloryza-
cja tych świadczeń. Uzgodniono też, 
że kadeci i podchorążowie w szkołach 
pożarniczych będą otrzymywali świad-
czenie pieniężne równe najniższemu 
uposażeniu w formacji. Pozwoli to na 
zachęcenie młodych ludzi do wstępo-
wania w szeregi formacji podległych 
MSWiA.

Z kolei waloryzacja uposażeń 
w służbach mundurowych podległych 
MSWiA wejdzie w życie 1 marca 2023 r. 
Niezależnie od tego w ciągu 10 miesięcy 
funkcjonariusze otrzymają waloryzację 
w kwocie przeznaczonej na pełny rok. 
Ponadto minister Mariusz Kamiński za-
pewnił, że reforma komisji lekarskich 
jest jedynie zmianą organizacyjną i nie 
będzie jej towarzyszyła zmiana w wyka-
zie chorób zawodowych.

 www.tysol.pl

Czekamy na pierwsze efekty negocjacji

Gdański Sąd Okręgowy podtrzymał orzeczenie, jakie zapadło już wcze-
śniej w Sądzie Rejonowym w sprawie przewodniczącej Komisji Oddziałowej 
NSZZ „Solidarność” w Auchan w Gdyni i w Rumi. Katarzyna Tyszkiewicz zo-
stała wówczas przywrócona do pracy, ale firma nie zgodziła się z tą decyzją 
i się odwołała. Jak widać, nie miała racji. 

Jak alarmowaliśmy na łamach „Magazynu” już wcześniej, działalność NSZZ 
„Solidarność” w rumskim Auchan była pasmem starań i upominania się o respek-
towanie praw pracowniczych.

– Próbowano mnie złamać, ale się nie udało – podsumowuje sprawę Katarzyna 
Tyszkiewicz. 

Dyrekcja podjęła próbę przeniesienia związkowej liderki na inne miejsce pracy, 
a co więcej – w powiązanej z Auchan, ale już innej firmie. Po co? Jak mówi Katarzy-
na Tyszkiewicz, straciłaby przez to kontakt z załogą i ze związkowcami w Auchan. 
Zabieg sieci handlowej nie powiódł się dzięki werdyktowi sądu pracy, który zapadł 
w kwietniu 2022 roku. Gdyński Sąd Rejonowy orzekł wówczas o bezskuteczności 
wypowiedzenia warunków pracy.

„Sąd przywraca powódkę do pracy w pozwanej spółce na dotychczasowych 
warunkach pracy o płacy sprzed wypowiedzenia” – można przeczytać w wyroku. 
„Nakłada na spółkę obowiązek dalszego zatrudnienia powódki do czasu prawomoc-
nego zakończenia postępowania na stanowisku „kasjer”, zasądza od spółki zwrot 
kosztów na rzecz powódki oraz nakazuje pobrać od spółki opłatę sądową”.  

W sądzie Katarzynę Tyszkiewicz reprezentował mecenas Tomasz Wiecki, radca 
prawny z Biura Prawnego Regionu Gdańskiego. 

– Główną część pracy pani Tyszkiewicz wykonywała na kasach Auchan, nie 
było podstaw, aby ją przenieść. Tym bardziej że podlegała szczególnej ochronie na 
podstawie ustawy o związkach zawodowych – zwraca uwagę Tomasz Wiecki. 

– Szkoda, że dobre relacje z kierownictwem się psują, gdy zaczynamy pytać 
o warunki pracy, domagamy się ich poprawy. Przecież to jest dla dobra nie tylko 
nas – dodaje Katarzyna Tyszkiewicz. – Zadowolony pracownik to zadowolony klient 
i lepsze obroty sklepu, a tymczasem byłam liderką zmian na linii kas do czasu, 
gdy dowiedziano się, że jestem przewodniczącą związkowej organizacji. Wówczas 
zaczęły się rozmaite gierki wokół mnie i przesuwanie na inne zadania. W końcu 
miałam trafić na kasę stacji paliw. Tylko że tę ma pod swą pieczą inna firma, która 
działa na terenie Auchan. Miałabym wówczas innego pracodawcę. 

Jak dodaje, chciano się jej pozbyć, więc teraz tym bardziej będzie czas na wzmoc-
nienie Związku i jego odbudowę. – Być może w końcu skończą się praktyki przesu-
wania „niesfornych” osób na inne działy – dodaje Katarzyna Tyszkiewicz. 

Na razie udało się już wprowadzić udogodnienia dla pracowników, z których 
– dodajmy – korzystają nie tylko związkowcy, ale wszyscy zatrudnieni.

(tm)

Przewodnicząca wróci 
do pracy 

Sukces związkowców służb mundurowych

2 stycznia 2023 roku opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury 
z dnia 22 grudnia 2022 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbo-
wych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 
pracodawcy ( Dz. U. z 2023 roku poz. 5 ).

Rozporządzenie zmienia wysokość tzw. kilometrówki  i wchodzi w życie z dniem 
17 stycznia 2023 roku.

 Zgodnie z treścią cytowanego wyżej rozporządzenia koszty używania pojazdów 
do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu 
pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1. dla samochodu osobowego:
 a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
 b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,
2. dla motocykla – 0,69 zł,
3. dla motoroweru – 0,42 zł.

Kilometrówka po nowemu

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

iBiS
INTERNETOWY  
BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

2 grudnia 2022 r. prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wydał zarządzenie 
o powołaniu roboczego zespołu do spraw wypracowania porozumienia między 
rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. 
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ZWIĄZEK

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi podjęło działania mające na 
celu doprowadzenie do zbadania 
możliwości zabezpieczenia środ-
ków finansowych, jakie pozwoliły-
by na wypłatę wsparcia armatorom 
statków rybackich, z których wyko-
nywane jest rybołówstwo rekreacyj-
ne” – poinformowało nas 23 grudnia 
ub.r. Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Na szeroko rozumianym 
Pomorzu kilka tysięcy rodzin z dzia-
da pradziada żyło z pracy na morzu. 
Pozostało około dwustu. 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi 
zwrócił się do Prokuratorii Generalnej 
RP o wydanie opinii. W styczniu tego 
roku mają zostać złożone rybakom rzą-
dowe konkretne propozycje rekompen-
sat za to, że zostali pozbawieni łowisk, 
a tym samym warsztatów pracy. Pra-
cownicy Morza Bałtyckiego, właścicie-
le kutrów, którzy uprawiają wędkarstwo 
rekreacyjne oraz po części komercyjne, 
łowiący za pomocą sieci, włoków i wę-
dek morskich, zrzeszeni w NSZZ „Soli-
darność” po to, aby bronić miejsc pracy, 
wciąż czekają na decyzje, a desperacja 
rośnie. 

16 stycznia br. mijają trzy lata od 
porozumienia zawartego między ryba-
kami a rządem reprezentowanym przez 
ówczesnego ministra Marka Gróbar-
czyka. Trwają przygotowania do akcji 
protestacyjnej, która ma wymusić reali-
zację ustaleń. 

Pukając do gabinetów

Czy i kiedy dojdzie do nowelizacji 
ustawy, na podstawie której mają być 
wypłacane rekompensaty dla rybaków 
rekreacyjnych? Wiceminister rolnictwa 
Krzysztof Ciecióra w połowie września 
ub.r. na posiedzeniu sejmowej Komisji 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej zadeklarował zajęcie się tym pro-
blemem. Tyle że transport morski jest 
we właściwości innego ministerstwa.

Rybacy w styczniu 2020 roku zawarli 
porozumienie z ówczesnym ministrem 

gospodarki morskiej i żeglugi śródlą-
dowej Markiem Gróbarczykiem (2015–
–2020), które zakładało m.in. możliwość 
złomowania jednostek, stworzenia osłony 
na czas opracowywania przepisów przez 
ministerstwo i rekompensat dla załóg. Po 
wprowadzeniu embarga na połowy dor-
sza oraz łososia i w perspektywie budowy 
farm wiatrowych na Bałtyku – rybackie 
kutry jako miejsca pracy są nie do ura-
towania. Odszkodowania umożliwiłyby 
stworzenie nowych miejsc pracy lub 
przynajmniej spłatę kredytów zaciągnię-
tych na zakup kutrów i łodzi. Przedstawi-
ciele branży rybołówstwa rekreacyjnego, 
by zwrócić uwagę opinii publicznej, m.in. 
blokowali drogę na Półwysep Helski nr 
216 we Władysławowie.

– Liczymy, że rząd w końcu spełni 
nasze oczekiwania, do czego się zobo-
wiązał, przystąpi do usunięcia bubla 
prawnego i rozszerzy zapisy w PKD o 
transport morski. Na razie jest pat, bo 
Ministerstwo Infrastruktury od trzech 
lat nas nie chce zauważyć, a Minister-
stwo Rolnictwa poszukuje podstaw 
prawnych, by wypełnić nasze słuszne 
żądania – ocenia przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Morza Bał-
tyckiego i członek sztabu kryzysowego 
Michał Niedźwiecki, przypominając 
zobowiązanie szefa ówczesnego mini-
sterstwa gospodarki morskiej, które wy-
lądowało na dnie urzędniczej szuflady.   

Po pomoc do „Solidarności”

Do rozmów, po interwencji Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, udało się włączyć Ministerstwo 
Aktywów Państwowych oraz Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (De-
partament Rybołówstwa). Czy dwaj 
wicepremierzy – Henryk Kowalczyk i 
Jacek Sasin – będą potrafili lub mogli 
rozwiązać palący problem likwidacji 
warsztatów pracy rybaków rekreacyj-
nych? Werbalne deklaracje są. Kon-
krety powinny były przyjść do końca 
roku 2022. W czerwcu ub.r. u wejścia 
na Półwysep Helski odbyła się manife-
stacja rybaków.

– Promyk nadziei zaświtał po przy-
stąpieniu do rozmów z ministrami, ze 
wsparciem NSZZ „Solidarność”. W li-
stopadzie ub.r. ze strony wicepremiera 
Jacka Sasina padła deklaracja, że nasze 
postulaty zostaną poważnie rozpatrzo-
ne i otrzymamy odpowiedź co do ich 
realizacji do końca 2022 roku. Ludzie 
są zdesperowani. Zamiast wypływać 
w morze, muszą, by przetrwać, imać się 
prac dorywczych, przejadać oszczędno-
ści, zapożyczać się – relacjonuje prze-
wodniczący Niedźwiecki. 

Rybacy jak rolnicy

Związkowcy skarżą się, że nie ma pro-
gramu rekompensat za brak możliwości 
prowadzenia działalności rybackiej. Do 
kontaktów z rybakami i znalezienia spo-
sobu na rozwiązanie ich problemów odde-
legowany został wicepremier Kowalczyk. 
Stwierdził on, że skoro było zawarte po-
rozumienie, to wypada się zająć jego wy-
pełnieniem. Jak? Nad tym pracują w mi-
nisterstwie. Rządowe Centrum Legislacji 
wyraźnie wskazuje ministra rolnictwa, 
jako odpowiedzialnego za rybołówstwo. 

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi podjęło działania mające na celu 
doprowadzenie do zbadania możliwości 
zabezpieczenia środków finansowych, 
jakie pozwoliłyby na wypłatę wsparcia 
armatorom statków rybackich, z któ-
rych wykonywane jest rybołówstwo 
rekreacyjne” – informuje nas Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czekamy na odpowiedź, kiedy ry-
bacy otrzymają warunki nowego po-
rozumienia, a być może – propozycję 
gratyfikacji za niezawinioną przez nich 
likwidację miejsc pracy.

Gniew rybaków rośnie...

– Uciekliśmy się do „Solidarności”, 
związku zawodowego o znaczącej sile, 
bo traktowano nas jak intruzów, na-
przykrzających się kolejnym ministrom 
i podsekretarzom stanu – komentował 
w maju ub.r. w rozmowie z nami Michał 
Niedźwiecki. 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „S” 
Pracowników Morza Bałtyckiego zrze-
sza rybaków, armatorów i pracowników 
morza od Gdańska i Gdyni, przez Hel, 
Władysławowo, Ustkę, Łebę i Darłowo 
po Kołobrzeg. Na połów organizmów 
morskich, dla organizatora zawodów 
na prowadzenie połowów z brzegu, jak 
i armatora statku pozwolenia wydaje 
Główny Inspektorat Rybołówstwa Mor-
skiego, jednostka MRiRW.  

Jednostki warte kilkaset tysięcy 
złotych, zbudowane lub kupione z kre-
dytów, jeszcze niespłacone, zamiast 
zarabiać, przynoszą koszty utrzymania 
i opłat portowych, w tym przystanio-
wych, które rozporządzeniem ministe-
rialnym wzrosły pięciokrotnie dla jed-
nostek bez prawa połowu. Związkowcy 
piszą petycje, uczestniczą w sejmowych 
komisjach. Kolejne pismo wysłali 
w grudniu ub.r. do Krzysztofa Ciecióry, 
wiceministra rolnictwa, wyrażając znie-
cierpliwienie biernością urzędników. 

„Udzielenie im jakiegokolwiek wspar-
cia wymaga, aby istniała odpowiednia 
podstawa prawna, która pozwoli na wy-
korzystanie środków budżetu państwa 
zgodnie z zasadami prawidłowej gospo-
darki finansowej środkami publicznymi, 
w ramach uprawnień posiadanych przez 
ministra właściwego do spraw rybołów-
stwa. W celu zbadania możliwości re-
alizacji działań pomocowych, mając na 
względzie ochronę interesów Skarbu Pań-
stwa oraz obowiązujące ramy prawne, na 
zalecenie Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zwrócił się do Prokuratorii General-
nej Rzeczypospolitej Polskiej o wydanie 
opinii w kwestii tytułu dla wypłaty środ-
ków oraz realizacji planowanych działań 
w obowiązującym porządku prawnym. 

Opinia Prokuratorii Generalnej Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest niezbędna w celu 
podjęcia odpowiednich decyzji i rzetel-
nego wydatkowania środków finanso-
wych pochodzących z budżetu państwa. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
podejmie kolejne kroki zmierzające do 
wypracowania odpowiednich rozwiązań 
dla armatorów statków rybackich, z któ-
rych wykonywane jest rybołówstwo re-
kreacyjne” – dowiadujemy się od radcy 
Dariusza Mamińskiego z Departamentu 
Komunikacji i Promocji Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Połowowe embargo

Prawo Unii Europejskiej zezwala na 
wykorzystanie środków krajowych, żeby 
łagodzić skutki ekonomiczne wprowa-
dzenia zakazu połowu dorszy. Gdy ry-
bołówstwo „komercyjne” odchodzi od 
prowadzenia działalności – państwo 
wypłaca pieniądze, pochodzące z bu-
dżetu Unii. Sytuację rybołówstwa rekre-
acyjnego komplikuje fakt, że nie jest ono 
uwzględnione w Europejskim Funduszu 
Morskim i Rybackim. Związkowcy – ar-
matorzy i rybacy – oczekują odpowiedzi, 
kiedy zostanie uruchomiony fundusz 
wsparcia dla rybaków wobec zakazu 
połowów na Morzu Bałtyckim.

Bałtyk jest morzem śródlądowym. 
Efekt połowów zależał od dorszy, te-
raz od śledzi, szprotów i ryb płaskich. 
W Bałtyku łowi się rocznie blisko 500 
tysięcy ton ryb. Połowy są limitowa-
ne (ang. TAC – Total Allowable Catch). 
Limity są rozdzielane pomiędzy państwa 
członkowskie UE jako kwoty krajowe. 
Największe połowy tonażowo osiągają: 
Finlandia (ok. 130 tys. ton, głównie śle-
dzie i łososie), Polska (ok. 110 tys. ton, 
głównie szproty, śledzie i ryby płaskie) 
i Szwecja (ok. 100 tys. ton, głównie śle-
dzie i łososie). Na naszym wybrzeżu 
jeszcze w 2019 roku było 700 jednostek 
należących do rybaków przybrzeżnych. 

Artur S. Górski 

Ludzie są zdesperowani. 
Zamiast wypływać  w morze, 
muszą, by przetrwać, imać się 
prac dorywczych, przejadać 
oszczędności, zapożyczać się.

Na szeroko rozumianym Pomorzu kilka tysięcy rodzin z dziada pradziada żyło 
z pracy na morzu. Pozostało około dwustu. 
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Pakiet ulotek z niezbędnymi dla każdego związkowca 
informacjami wydał Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność”.

Chcesz więcej wiedzieć o działalności NSZZ 
„Solidarność” w Regionie Gdańskim? Zamie-
rzasz uczestniczyć w projektach w ramach 
funduszy europejskich lub zapoznać się 
z ofertami pracy? A może musisz skorzy-
stać z porady prawnej lub chcesz uczestni-
czyć w szkoleniach związkowych, a nie wiesz, 
jak zgłosić swój udział? Sięgnij po Informator 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W nim 
znajdziesz niezbędne dane kontaktowe oraz pod-
stawowe informacje o związkowej pracy.

Informatory są do odbioru w Dziale Organi-
zowania 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
Pakiet ulotek z niezbędnymi dla każdego związkowca 
informacjami wydał Region Gdański NSZZ „Solidar-

Chcesz więcej wiedzieć o działalności NSZZ 
„Solidarność” w Regionie Gdańskim? Zamie-

czyć w szkoleniach związkowych, a nie wiesz, 
jak zgłosić swój udział? Sięgnij po Informator 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W nim 
znajdziesz niezbędne dane kontaktowe oraz pod-

Informatory są do odbioru w Dziale Organi-
zowania i Rozwoju NSZZ „Solidarność” w siedzibie 
Związku przy ul. Wały Piastowske 24 w Gdańsku oraz 
w macierzystych komisjach i związkowych kołach. 
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Na przedświątecznym, ostatnim w 
roku 2022 spotkaniu Rady Między-
regionalnej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ  „Solidarność” z siedzi-
bą w Gdańsku w dniu 6 grudnia nie 
obyło się bez życzeń i podsumowań. 
W sali Akwen w siedzibie NSZZ „S” 
było wspólne śpiewanie kolęd oraz 
podziękowania za zaangażowa-
nie organizacji związkowych i kół 
oświatowych w dzieło Funduszu 
Stypendialnego NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańsku oraz w akcje hu-
manitarne.

– Sala, w której się spotykamy, była 
w mijającym roku niemym świadkiem 
wielu wydarzeń. Wiosną  znalazło w niej 
schronienie 1200 kobiet i dzieci przyby-
łych z Ukrainy ze strachu przed wojną. 
Udzieliliśmy im pomocy, za którą so-
lidarnej oświacie dziękuję, za państwa 
zaangażowanie. W tej sali odbywały się 
koncerty patriotyczne w konkursie mu-
zycznym zorganizowanym przez człon-
ków sekcji oświaty naszego Związku. 
Budynek rozbrzmiewał śpiewem dzie-
ci i młodzieży. Tym też wpisujemy się 
w słowo „Solidarność”. Nie jest to puste 
słowo. Warto dbać o wartości, cenić je 
ponad wszystko, gdy za naszą wschod-
nią granicą toczy się wojna – mówił 
Krzysztof Dośla, przewodniczący Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, 
dziękując członkom oświatowej „S” 
za zaangażowanie i przekazując słowa 
nadziei, że oświata, wypełniając istot-
ną dla państwa i społeczeństwa funkcję, 
będzie też godziwie wynagradzana.

Krzysztof Dośla nawiązał w swej 
wypowiedzi też do 1980 roku i listo-
padowego strajku nauczycieli, pracow-
ników ochrony zdrowia i ludzi kultury 
w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. 
Owocem zawartych wówczas porozu-
mień była m.in. Karta nauczyciela.   

Spotkanie sekcji poprowadził Woj-
ciech Książek, jej przewodniczący, który 
– mówiąc o etosie zawodu nauczyciela 
i szacunku dla tegoż – wskazał, że liczne 
postulaty z 1980 roku pozostają aktual-
ne, wracają niczym mantra. Zwrócił też 
uwagę na skutki obostrzeń wprowadzo-
nych wraz z pandemią.

– Ograniczenia przebywania dzie-
ci i młodzieży na świeżym powie-
trzu, brak bezpośredniego kontaktu 

Szkoła Podstawowa w Łęgowie nosi 
imię Bohaterów Grudnia ’70 i to wła-
śnie „imieniny” szkoły są okazją do 
wręczenia stypendiów najzdolniejszym 
uczniom. Co roku, w kolejną rocznicę 
brutalnie stłumionych przez ówczesne 
władze robotniczych protestów, wrę-
czane są stypendia z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „Solidarność”. W 2022 
roku stypendia otrzymały: Martyna 

Drewnowska i Iga Gajewska oraz  dwie 
wyróżniające się uczennice z Ukrainy: 
Yeve Derbakowa i  Viktoria Malyna. 
Stypendia wręczyli przewodniczący Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” Krzysztof Dośla i dyrektor 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy 
Renata Tkaczyk.

Gratulujemy władzom szkoły i na-
uczycielom zdolnych wychowanków.

To był trudny rok dla oświaty

Stypendia dla uczniów z Łęgowa

z nauczycielami i rówieśnikami, w to 
miejsce kontakt komputerowy, miały 
swoje trudno odwracalne skutki. Ży-
czę zatem świata bez pandemii. Życzę 
świata bez wojen, niosących bezmiar 
nieszczęść. Dzisiaj w Europie mamy 
do czynienia z barbarzyństwem wy-
wołującym niewyobrażalne cierpienia. 
Życzę też nam świata i gospodarki bez 
inflacji, która zjada pensje i oszczęd-
ności, dotyka nas wszystkich oraz by 
skończyła się konieczna od lat pogoń 
za nadgodzinami. Co ma bowiem robić 
nauczyciel, którego wynagrodzenie jest 
na poziomie dalekim od oczekiwań i od 
włożonej pracy? Brać nadgodziny – wy-
liczał życzenia na kolejny rok Wojciech 
Książek.

Wśród gości oświatowej „Solidar-
ności” była reprezentująca Małgorzatę 
Bielang, pomorską kurator oświaty, 
dyrektor Wydziału Organizacji Jolanta 
Jankowska-Żmich, która przekazała w 
jej imieniu życzenia dla uczestników 
spotkania, oraz Adam Krawiec, dyrek-

tor Departamentu Sportu i Edukacji 
Urzędu Marszałkowskiego. Życzył on 
nauczycielom wytrwałości w ich pracy, 
omawiając przy okazji finansowanie za-
dań oświatowych oraz znaczenie środ-
ków finansowych w ramach funduszy 
europejskich z obszaru edukacji. Środki 
unijne mogą być wykorzystywane na 
działalność dydaktyczną i wychowawczą 
oraz na infrastrukturę edukacji. Z kolei 
wizytator  Barbara Dembek-Bochniak 
przeprowadziła podczas spotkania 
szkolenie z nowych, obowiązujących 
od 1 września 2022 roku, zasad awansu 
zawodowego nauczycieli.

Zespół Oktecik ze Szkoły Podstawo-
wej nr 52 w Gdańsku Wrzeszczu, pod 
kierunkiem Katarzyny Kierejszy, za-
śpiewał wspólnie z delegatami z oświa-
towej Rady kolędy: m.in. „Przybieżeli 
do Betlejem”, wprowadzając do Akwenu 
atmosferę nadchodzących świąt Bożego 
Narodzenia.

(asg)

Przedświąteczne spotkanie oświatowej „Solidarności” posłużyło podsumowaniom i planom na przyszłość.
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Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Gdyni bardzo dziękuje za udział w zbiórce dotyczącej pomocy 
humanitarnej dla Ukrainy.

– Jesteśmy wdzięczni za bezinteresowną, natychmiastową i wolontariacką pomoc 
potrzebującym. Zebraliśmy bardzo dużo ciepłych nowych ubrań, bielizny, butów 
zimowych, chemii, żywności oraz środków czystości. Dziękujemy wszystkim za 
pomoc i okazane serce – powiedziała przewodnicząca Zdzisława Hacia.

Szczególne podziękowania kierowane są na ręce koordynatorów zbiórki:
 Eweliny Wysockiej, przewodniczącej Koła ZSP nr 5 oraz dyrektor Judyty Śli-

wińskiej;
 Ewy Domrazek, przewodniczącej Koła Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicz-

nych oraz dyrektor Bogusławy Flisykowskiej;
 Beaty Wolińskiej-Sińczak, przewodniczącej Koła Szkoły Podstawowej nr 8 oraz 

dyrektor Marzeny Adamskiej;
 Ewy Rajkowskiej – przewodniczącej Koła CKZiU nr 1.

Wszystkie zebrane dary zostały 9 grudnia 2022 r. zawiezione do konkretnych 
miasteczek w Ukrainie, gdzie jest wielu potrzebujących. – Może sprawimy, że 
w środku zimy ktoś poczuje ciepło naszych serc – dodała Zdzisława Hacia.

Pomoc humanitarna 
dla Ukrainy

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

Zapraszamy na szkolenia
Dział Programów Europejskich 

zaprasza na trzydniowe szkolenia 
z zakresu negocjacji w ramach pro-
jektu „Dialog społeczny kluczem do 
rozwoju”.

Celem szkoleń jest podniesienie 
kompetencji eksperckich działaczy 
związkowych uczestniczących w pro-
cesie dialogu społecznego, a tym sa-
mym zwiększenie potencjału Związku 
jako partnera społecznego zdolnego 
do odgrywania konstruktywnej, ak-
tywnej i efektywnej roli w procesie 
kształtowania i określania warunków 
realizacji polityki gospodarczej i spo-
łecznej. Najbardziej znaczącą formą 
dialogu społecznego są negocjacje 
układów zbiorowych pracy, czyli 

negocjacje pomiędzy stroną związ-
kową/pracownikami a pracodawca-
mi dotyczące płacy i pracy, których 
zwieńczeniem jest najczęściej wią-
żący i wykonalny układ zbiorowy 
pracy. 

Planujemy przeszkolenie 160 
osób w 10 grupach szkoleniowych.

Zapraszamy do udziału w szko-
leniach. Zgłoszenia przyjmuje 
Maria Kościńska, tel. 509 839 017, 
e-mail: m.koscinska@solidarnosc.
gda.pl
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Zebranie członków Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
5 grudnia ub.r. było okazją do omó-
wienia sytuacji w zakładach pracy 
Pomorza oraz perspektyw gospo-
darczych i społecznych przy groź-
bie globalnej recesji, wysokiej in-
flacji i trwającej wojnie w Ukrainie. 
Ważnym tematem była tocząca się 
wyborcza kampania i wybory we-
wnątrzzwiązkowe.

Debatę nad sprawami nurtującymi 
ludzi pracy w Regionie rozpoczął opty-
mistycznie Stanisław Kotyński, związ-
kowy lider w Grupie GPEC, informu-
jąc o wynegocjowaniu 10-procentowej 
podwyżki płac od 2023 roku i premii 
świątecznych.

– Nie jest to podwyżka równa pozio-
mowi inflacji, nie wszyscy są zadowo-
leni. Ważne, by rozmawiać i upominać 
się o swoje, wtedy jest szansa, że coś się 
dla ludzi zyska. I to nie jednorazowo 
– relacjonował Kotyński.

Z kolei Paweł Dziwosz, przewodni-
czący KZ NSZZ „S” w Federal Mogul 
Bimet w Gdańsku, przedstawił sytuację 
na rynku podzespołów motoryzacyj-
nych. Firma należy do jednego z ame-
rykańskich funduszy inwestycyjnych. 
Branża motoryzacyjna, wrażliwa na 
zakłócenia w łańcuchu dostaw, została 
szczególnie dotknięta obostrzeniami w 
czasie pandemii.  Specyfika tej branży, 
podatnej na wahania koniunktury, po-
woduje, że znany z jakości produkcji 
zakład jest silnie uzależniony od sytu-
acji globalnej. 

– Znając nasze umiejętności i profe-
sjonalizm, mamy optymistyczną wizję 
rozwoju w ramach korporacji. Pracow-
nicy gdańskiego zakładu, a jest ich 900, 
nie mają powodów do obaw, chociaż 
polityka korporacyjna bywa zaskaku-
jąca – tłumaczył Dziwosz.

Krzysztof Żmuda, przewodniczą-
cy KM NSZZ „S” Remontowa Ship-
building SA, zrelacjonował sytuację 
w przemyśle stoczniowym. Stocznia ma 
portfel zamówień na 6 do 8 lat, głównie 
za sprawą sektora zbrojeniowego. W ra-
mach programu „Kormoran” w marcu 
tego roku ruszą prace przy trzech kolej-

nych okrętach, których zadaniem jest 
poszukiwanie, klasyfikacja, identyfika-
cja i zwalczanie min morskich oraz ich 
stawianie.

30 listopada ub.r. Konsorcjum 
PGZ-Miecznik przekazało do Agencji 
Uzbrojenia MON tzw. Zaktualizowane 
Przemysłowe Studium Wykonalności 
oraz projekt fregat Miecznik. W skład 
konsorcjum wchodzą: PGZ S.A., PGZ 
Stocznia Wojenna i Remontowa Ship-
building. Także firmy z Wielkiej Bry-
tanii: Babcock International dostarcza 
projekt platformy fregaty Arrowhead 
140, Thales UK – odpowiada za do-
stawę zintegrowanego systemu walki, 
a MBDA UK – dostarcza system obrony 
powietrznej, montowany na fregatach. 
Program zakłada budowę trzech wie-
lozadaniowych fregat dla Marynarki 
Wojennej RP. Pierwszy okręt ma zostać 
zbudowany do czerwca 2028 r., drugi 
w 2033 r., trzeci w 2034 r. Stocznia szu-
ka wykwalifikowanych pracowników do 
realizacji tych ważnych dla obronności 
projektów. 

Europejski przemysł stoczniowy 
w rywalizacji z Dalekim Wschodem 
(stocznie w ChRL i Korei Płd.) jest 
niestety w defensywie. Mirosław Pió-
rek, przewodniczący Krajowej Sekcji 
Przemysłu Okrętowego i przewodni-
czący Międzyzakładowej Organizacji 
NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stocz-
ni „Remontowa”, podkreślił, że śle-
dzimy światowe trendy, uczestnicząc 
w europejskich strukturach dialogu 
sektorowego. Europejskie komitety 
sektorowego dialogu społecznego są 
forami konsultacji polityk europej-
skich przy udziale Komisji Europej-
skiej. Służą dialogowi europejskich 
partnerów społecznych, którzy mogą 
podejmować wspólne działania i pro-
wadzić negocjacje w sprawach leżą-
cych we wspólnym interesie, przy-
czyniając się m.in. do kształtowania 
unijnego prawa pracy. Komitety pra-
cują nad zagadnieniami BHP, szko-
leniami zawodowymi, mobilnością, 
CSR, warunkami pracy. Piórek zrela-
cjonował też, że w Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” związkowa demokracja 
dobrze zafunkcjonowała, gdyż wybory 

w organizacji (przeprowadzone z urną) 
przebiegają sprawnie.

Pesymistycznie wybrzmiała relacja 
Marka Albeckiego, przewodniczącego 
KZ NSZZ ,,S” w Gościcińskiej Fabry-
ce Mebli. Zwrócił on uwagę na kryzys 
w branży meblarskiej, alarmując w spra-
wie prowadzonych i planowanych fuzji 
oraz przekształceń w fabrykach mebli 
w Gościcinie, w Czersku i w Nowem 
n. Wisłą (Pomorska Fabryka Mebli). 
Związkowiec zwrócił też uwagę na 
utrudnianie tam działalności związko-
wej. Inspektorzy Państwowej Inspekcji 
Pracy prowadzą w fabrykach kontrole. 

Piotr Ratkowski, lider NSZZ „S” w spół-
ce przeładunkowej Port Gdański Eksploata-
cja, podał, że przeładunki miesięcznie sięga-
ją miliona ton, głównie za sprawą importu 
węgla kamiennego z Ameryki Płd., Australii 
i RPA drogą morską.   

Krzysztof Rekowski, przewodniczący 
KM NSZZ „S” w Zakładach Porcelany 
Stołowej „Lubiana” SA w Łubianie, poin-
formował, że po interwencji Krzysztofa 
Dośli, przewodniczącego ZRG, zakład 
zostanie objęty pomocą w ramach pro-
gramu „Pomoc dla sektorów energo-
chłonnych związana z nagłymi wzrostami 
cen gazu ziemnego i energii elektrycznej” 
w związku z sytuacją na rynku energii. 
Renomowana na wielu rynkach „Lubia-
na” czeka na warunki tarczy. 

Krzysztof Dośla zauważył, że rośnie 
ryzyko recesji. Światowa gospodarka 
będzie słabła. Oczekuje się, że nasz 
wzrost gospodarczy spowolni do 1,5 
procenta. Stąd konieczne jest podjęcie 
kroków zabezpieczających.  

Grudniowe posiedzenie członków 
ZRG było też okazją do przedstawienia 
przez Wojciecha Książka, przewod-
niczącego Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” zs. 
w Gdańsku, relacji z odsłonięcia 16 
listopada ub.r. w Pomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim tablicy upamiętniającej 
strajk pracowników oświaty, służby 
zdrowia i kultury w listopadzie 1980 
roku. Odbyła się także konferencja 
oraz prezentacja publikacji „Listopad 
’80. Rzecz o strajku ludzi oświaty oraz 
służby zdrowia i kultury”.  

(asg) 

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Czas podsumowań  
i plan związkowej pracy
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28 listopada 2022 roku Dariusz Kawka, przewodniczący organizacji związkowej 
NSZZ „Solidarność” IKEA Industry Lubawa, został zwolniony z pracy. Według 
pracodawcy przyczyną uzasadniającą rozwiązanie z nim umowy o pracę były po-
wtarzające się naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych przez związ-
kowca.

Interwencję w tej sprawie podjął przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” Piotr Duda, zwracając się do prezesa spółki IKEA Industry AB oraz do 
Ambasady Szwecji w Polsce. W piśmie skierowanym do prezesa IKEA Industry 
AB przewodniczący zwrócił uwagę na „na bulwersujące działania” firmy w jej lu-
bawskim oddziale.

„Doszło tam do bezprawnego zwolnienia z pracy lidera związku zawodowego 
NSZZ „Solidarność”, pana Dariusza Kawki. Stanowi to złamanie obowiązujących 
w Polsce regulacji prawa pracy i narusza obowiązujące globalne standardy pracy, 
w tym wypadku dotyczące ochrony działalności związków zawodowych. Znając 
standardy pracy i utrwalone, wzorcowe relacje między pracodawcami i związkami 
zawodowymi w Szwecji, chcę głęboko wierzyć, że zarząd IKEA nie jest świadomy 
sytuacji w Lubawie” – napisał w liście Piotr Duda.

„Zwracam uwagę, że jedną z podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności 
biznesu jest poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych. Tymczasem po-
mimo wyrażanych intencji, w praktyce łamiecie Państwo tę zasadę, zwalniając z pra-
cy lidera związku zawodowego – Przewodniczącego Komisji Zakładowej i członka 
Europejskiej Rady Zakładowej. Podejmował On wszelkie działania w interesie pra-
cowników, posiadając pełny mandat do tego, by ich reprezentować i zabierać głos 
w dyskusjach dotyczących sytuacji w miejscu pracy” – wskazał szef „Solidarności” 
i przypomniał, że „zgodnie z zapisami art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 
roku o związkach zawodowych oraz art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 
roku o europejskich radach zakładowych stosunek pracy przewodniczącego zakła-
dowej organizacji związkowej podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody 
zarządu zakładowej organizacji związkowej (w tym przypadku Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność”) nie może ani wypowiedzieć mu umowy, ani rozwiązać z nim 
stosunku pracy. Takiej zgody nie udzielono” – podkreślił Piotr Duda.

„Wzywam Państwa do interwencji i natychmiastowego wycofania się IKEA z tej 
fatalnej, nieprzemyślanej i podjętej pod wpływem emocji decyzji. Uderza ona w wi-
zerunek IKEA w Polsce i na świecie, a z wyrażanej przez Państwa troski o wartości, 
w tym o pracowników i ich pracę, czyni farsę. Wzywam do wznowienia dialogu 
pomiędzy IKEA w Lubawie a panem Dariuszem Kawką. Nasz Krajowy Sekretariat 
Budownictwa i Przemysłu Drzewnego wyraża gotowość do udziału w tym procesie. 
Brak adekwatnej reakcji będzie natomiast sygnałem, by dalej nagłaśniać i piętnować 
działania IKEA w Polsce” – przestrzegł przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”.

Przypomnijmy, że w ramach powołanego obecnie zespołu roboczego rząd 
– „Solidarność” związkowcy domagają się wprowadzenie przepisów, które będą 
skutecznie chronić działaczy związkowych.

www.solidarnosc.org.pl

Interwencja w sprawie 
zwolnionego przewodniczącego 
„Solidarności” w IKEA
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zwrócił 
się do prezesa spółki IKEA Industry AB oraz do Ambasady Szwecji w Pol-
sce w sprawie zwolnionego przewodniczącego NSZZ „Solidarność” IKEA 
Industry Lubawa.
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Kończy się IX kadencja związkowych władz. 
Demokracja w NSZZ „Solidarność” opiera 
się na bezpośrednim głosowaniu, a wszyst-
kie władze Związku pochodzą z wyborów 
bezpośrednich, przeprowadzonych na kil-
ku szczeblach. Ich zasady określa uchwała 
Krajowego Zjazdu Delegatów. 

WŁADZA STANOWIĄCA, WYKONAWCZA I  KONTROLNA 

Władzą stanowiącą jest w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowied-
nio zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów; w zakładowej 
organizacji koordynacyjnej – zakładowe zebranie koordynacyjne członków lub de-
legatów; w regionie – walne zebranie delegatów regionu; w sekcji branżowej – walne 
zebranie delegatów sekcji; w sekretariacie branżowym – kongres sekretariatu; ogólno-
krajową Związku – Krajowy Zjazd Delegatów; w Krajowym Sekretariacie Emerytów 
i Rencistów – Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Władzą wykonawczą jest w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpo-
wiednio komisja zakładowa lub międzyzakładowa; w zakładowej organizacji ko-
ordynacyjnej – zakładowa komisja koordynacyjna; w regionie – zarząd regionu; 
w sekcji branżowej – rada sekcji; w sekretariacie branżowym – rada sekretariatu; 
ogólnokrajową Związku – Komisja Krajowa; w Krajowym Sekretariacie Emerytów 
i Rencistów – Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Władzą kontrolną jest w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpo-
wiednio zakładowa lub międzyzakładowa komisja rewizyjna; w zakładowej orga-
nizacji koordynacyjnej – zakładowa koordynacyjna komisja rewizyjna; w regionie 
– regionalna komisja rewizyjna; w sekcji branżowej – komisja rewizyjna sekcji; w se-
kretariacie branżowym – komisja rewizyjna sekretariatu; ogólnokrajową Związku 
– Krajowa Komisja Rewizyjna; w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów 
– Komisja Rewizyjna Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. 

WYBORY DELEGATÓW 

na zakładowe zebranie delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów 
przeprowadza komisja zakładowa, tymczasowa komisja zakładowa, zakładowa komisja 
koordynacyjna lub zakładowa komisja wyborcza. Delegatów wybiera się w okręgach 
wyborczych, które stanowią poszczególne jednostki organizacyjne zakładu pracy. De-
legatów wybiera się proporcjonalnie do liczby członków Związku w danym okręgu 
wyborczym według klucza wyborczego. Kluczem liczbowym, według którego wylicza 
się liczbę przypadających dla danego okręgu wyborczego miejsc mandatowych, jest 
liczba członków Związku – rozpoczęta lub pełna – przypadająca na każdy mandat 
delegata. Przykład: na każde rozpoczęte 10 członków przypada 1 mandat delegata, czyli 
w okręgu do 10 członków przypada 1 mandat (w okręgu do 9 członków nie przypada 
żaden mandat), od 11 do 20 członków przypadają 2 mandaty itd.

WYNIK WYBORÓW 

Do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowa ważnie 
oddanych głosów, z tym jednak, że głosów ważnych musi być więcej niż głosów nieważ-
nych. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów 
ważnych oraz ponad połowę oddanych głosów ważnych i znaleźli się na miejscach 
mandatowych. Głosuje się na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc mandatowych.  
Głosowanie odbywa się w sposób tajny, wyborcy przysługuje jeden głos, głosować moż-
na tylko osobiście, głosuje się na poszczególnych kandydatów. Wybory są ważne, gdy 
wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.  

ZAKŁADOWA KOMISJA WYBORCZA 

ma obowiązek zorganizowania wyborów władz statutowych podstawowej jed-
nostki organizacyjnej Związku – tymczasowej komisji zakładowej i zakładowej ko-
misji koordynacyjnej w terminie 6 miesięcy od daty zarejestrowania oraz komisji 
zakładowej oraz zakładowej komisji koordynacyjnej przed upływem bieżącej ka-
dencji. Wyborów dokonuje odpowiednio zakładowe zebranie członków lub zakła-
dowe zebranie delegatów. Komisja zakładowa, zakładowa komisja koordynacyjna 
lub tymczasowa komisja zakładowa może powołać zakładową komisję wyborczą. 
Skład zakładowej komisji wyborczej nie może być mniejszy niż trzy osoby.

Artur S. Górski

ABC 
wyborów 
w Związku

Trwa związkowa kampania wybor-
cza w NSZZ „Solidarność”. Niektóre 
organizacje związkowe (podstawowe 
jednostki organizacyjne) naszego Re-
gionu już dokonały aktu wyborczego i 
wyłoniły składy komisji oraz ich prze-
wodniczących. 

Prezentujemy nazwiska związko-
wych liderów na kadencję 2023–2028 
(cz. 1)
 Dariusz Rewers – przewodniczący 

KZ NSZZ „Solidarność” Gdyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

 Michał Niedźwiecki – przewod-
niczący KM NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Morza Bałtyckiego

 Zbigniew Hańćkowiak – przewod-
niczący KO NSZZ „Solidarność” 
PERN S.A. Baza Paliw PERN 
w Dębogórzu   

 Przemysław Przybyła – przewod-
niczący KO NSZZ „Solidarność” 
Kaufland Polska Markety sp. z o.o.

 Monika Łuszcz – przewodnicząca 
KZ NSZZ „Solidarność” w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gdyni

 Roman Kuzimski – przewodniczą-
cy KM NSZZ „Solidarność” Stocz-
nia Gdynia Energomontaż Północ 
Gdynia 

 Tadeusz Żyłowski – przewodniczą-
cy KZ NSZZ „Solidarność” w Gru-
pie Azoty „Fosfory” sp. z o.o. 

 Urszula Wojciechowska – przewod-
nicząca KZ NSZZ „Solidarność” w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie 

 Joanna Lewandowska – przewod-
nicząca KM NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Komisji Krajowej, FG, 
KSNiO oraz SIPN „S” 

 Jerzy Parczewski – przewodniczący 
KT  NSZZ „Solidarność” Emerytów 
i Rencistów Powiatu Gdańskiego 

 Paweł Żbikowski – przewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” w Gdań-
skich Usługach Komunalnych sp. 
z o.o.

 Maciej Statkiewicz – przewodni-
czący KO NSZZ „Solidarność” w In-
stytucie Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej Oddział Morski w Gdyni 

 Dariusz Rostkowski – przewodni-
czący KZ NSZZ „Solidarność” Rafi-
nerii Gdańskiej 

(asg)

WYBORY W REGIONIE GDAŃSKIM NA KADENCJĘ 2023–2028

Nowe władze związkowe (cz. 1)

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) ze-
branie wyborcze podstawowej jednost-
ki organizacyjnej tworzą członkowie 
lub wybrani delegaci spośród członków 
organizacji zakładowej (międzyzakła-
dowej). Wybierani są: przewodniczący 
komisji zakładowej (międzyzakładowej) 
lub koordynacyjnej, pozostali członkowie 
komisji, członkowie zakładowej (między-
zakładowej) komisji rewizyjnej, delegaci 
na walne zebranie delegatów regionu lub 
elektorzy, delegaci na walne zebranie de-
legatów sekcji branżowej lub na kongres 
sekretariatu.

Wybory przeprowadza się w odręb-
nych głosowaniach. Głosuje się osobiście 
na poszczególnych kandydatów.  Wybory 
jawne dotyczą: przewodniczego zebrania, 
protokolanta i komisji skrutacyjnej.

Wybory tajne dotyczą: przewodniczą-
cego organizacji związkowej i członków 
KM/KZ, komisji rewizyjnej, delegatów 
na WZD, do struktur branżowych i elek-
torów.

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

Po wyborach

Na przekazanie do RKW protoko-
łu z wyborów oraz ankiety osobowej 
wybranego przewodniczącego celem 
stwierdzenia ważności wyborów jest 
14 dni od dnia zakończenia wyborów. 
Następuje ukonstytuowanie się władz 
podstawowej jednostki Związku i pod-
jęcie uchwały o ochronie wybranych 
działaczy związkowych.

Jak przeprowadzić związkowe 
wybory?

Termin wyborów władz niższych 
jednostek organizacyjnych Związku, 
zgodnie z § 19 ust. 7  i 8 Statutu NSZZ 
„Solidarność”, czyli organizacji wydziało-
wych, oddziałowych, kół oraz organiza-
cji podzakładowych oraz delegatów na 
zakładowe, międzyzakładowe lub koor-
dynacyjne zebranie delegatów, Zarząd 
Regionu Gdańskiego ustalił na czas od 
1 września 2022 r.  

W terminie od 1 listopada 2022 r. 
do 31 marca 2023 r. odbędą się wybory 
władz podstawowych jednostek organi-
zacyjnych Związku, delegatów na walne 
zebranie delegatów regionu, delegatów 
na walne zebranie branżowej jednostki 
organizacyjnej Związku, w tym delega-

tów na walne zebranie krajowej jednostki 
branżowej Związku lub kongres krajowe-
go sekretariatu branżowego. Wyborów 
dokonują zakładowe zebranie członków 
lub zakładowe zebranie delegatów. Kra-
jowe i regionalne sekcje branżowe ustalą 
klucz wyborczy, na ilu członków wybiera-
ny jest delegat.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 
r. wybierzemy władze regionów, dele-
gatów na Krajowy Zjazd Delegatów, re-
gionalne władze sekcji i sekretariatów. 
I tak – w terminie od 1 kwietnia do 30 
kwietnia 2023 r. odbędą się wybory 
władz regionalnych sekcji branżowych 
i problemowych, władz regionalnych 
sekretariatów branżowych, delegatów 

na kongres regionalnego sekretariatu 
branżowego i delegatów na walne ze-
branie delegatów krajowej sekcji bran-
żowej. Od 1 kwietnia do 31 maja 2023 
r. odbywają się wybory władz krajowych 
sekcji branżowych i problemowych, de-
legatów na kongres krajowego sekreta-
riatu branżowego. Od 1 maja do 31 lip-
ca 2023 r. odbywają się wybory władz 
krajowych sekretariatów branżowych 
i władz Krajowego Sekretariatu Emery-
tów i Rencistów.

Do 31 października 2023 r. odbę-
dą się wybory ogólnokrajowych władz 
Związku na sprawozdawczo-wyborczym 
Krajowym Zjeździe Delegatów. 

Kalendarium 



Nr 1 / styczeń 202310 ROZMOWA „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

– Rok 2022 był czasem negocjowa-
nia i konsultowania zmian w kodek-
sie pracy, dostosowywania prawa 
polskiego do unijnych dyrektyw, 
ustalania zmian instytucjonalnego 
dialogu społecznego. Jak prezentu-
je się „resume” pracy eksperckiego 
zaplecza NSZZ „Solidarność”?

– Po stronie pozytywnego rozstrzy-
gnięcia odnotujmy możliwość odpisa-
nia składki związkowej od podstawy 
opodatkowania w zeznaniu rocznym 
PIT. Mocno akcentowaliśmy konieczną 
podwyżkę płacy minimalnej z uwagi na 
rosnąca inflację, ale także po raz pierw-
szy  zastosowany został wariant ustawy 
mówiący o podwyżce dwa razy w roku. 
Spieraliśmy się ze stroną rządowa o jego 
interpretację. Moim zdaniem konieczna 
będzie jego nowelizacja. Rząd ostatecz-
nie zdecydował, że minimalna wzrośnie 
od stycznia do 3490 zł brutto, a za sześć 
miesięcy, od 1 lipca – do 3600 zł. Nie 
udało się przeforsować podniesienia 
pensji w państwowej sferze budżeto-
wej o 20 procent zgodnie z porozu-
mieniem trzech central związkowych. 
Po wyczerpaniu się ustawowych moż-
liwości rozpoczęły się rozmowy „Soli-
darności” z rządem m.in. o zmianach 
systemowych, podwyżkach wynagro-
dzeń w sferze finansów publicznych, 
odmrożeniu zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Wywalczyli-
śmy zwiększony odpis na pracujących 
niepełnosprawnych. Dotacja celowa 
z budżetu państwa na miesięczne do-
finansowania wynagrodzeń pracow-
ników z niepełnosprawnością będzie 
stanowiła 30 procent środków zapla-
nowanych na realizację tego zadania 
na dany rok, a nie jak dotychczas do 
30 procent pieniędzy wydawanych na 
dofinansowania. W praktyce oznacza 
to, że dotacja ta w 2023 roku będzie 
o 403,5 mln złotych wyższa. Zgodnie 
z naszą uchwałą programową wniosko-
waliśmy też mocno o zmianę wysokości 
diety w podróżach zagranicznej i kra-
jowej oraz o wzrost kilometrówki. To 
wszystko potwierdza, że związek zawo-
dowy w dialogu ze stronami korzysta-

„Solidarność” 
wyposażona  
w narzędzia negocjacji 
i ekspertyzy 
Rozmowa z Katarzyną Zimmer-Drabczyk – kierującą Biurem Eksperckim, Dialogu i Polityki 
Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, członkiem Zespołu ds. Semestru Europejskiego, 
Zespołu problemowego wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego oraz 
członkiem Rady ds. Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów.

jącymi ze wsparcia wyspecjalizowanych 
kancelarii i instytutów musi posiłkować 
się własnymi ekspertami i opraco-
waniami dla dobra swoich członków 
i spraw pracowniczych. Upominamy 
się i oczekujemy od przyszłego roku 
pełnego odmrożenia odpisów na za-
kładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
co będzie miało pozytywny wpływ na 
budżet przez zwiększenie wpływów po-
datkowych z konsumpcji. 

– Udało się ruszyć kilometrówkę, 
która od 2007 roku pozostawała bez 
zmian?

– Tak. Związek od lat zgłaszał ten 
postulat. W końcu 2 stycznia tego roku 
opublikowano rozporządzenie w sprawie 
zwrotu kosztów używania do celów służ-
bowych samochodów osobowych i mo-
tocykli. Stawki kilometrówki wzrosną od 
połowy stycznia, np. z 0,8358 złotego do 
1,15 złotego dla pojemności silnika po-
wyżej 900 centymetrów sześciennych. Po 
10 latach obowiązywania stawki diety 
(od 1 marca 2013 do 27 lipca 2022 r.) w 
lipcu 2022 roku wzrosła ona z 30 złotych 
za dobę do 38 zł, a w styczniu podwyż-
szono dietę do 45 zł za dobę w krajowej 
podróży służbowej.

– W skali makrogospodarczej mamy 
kaganiec na ceny energii elektrycz-
nej i gazu na ten rok…

– Nie stało się tak bez powodu. Jest 
taka konieczność, by utrzymać firmy 
i miejsca pracy. Mocno podnosiliśmy, 
jako Związek, konieczność ochrony 
przedsiębiorstw tzw. energochłonnych. 
Jest sytuacja niecodzienna, związana 
z rosyjską agresją na Ukrainę i z nało-
żonymi na agresora sankcjami, głównie 
embarga na import surowców energe-
tycznych. Związek zawodowy jest pod-
miotem uprawnionym do wypowiada-
nia się o cenach energii i gazu. 

– W dialogu z rządem i pracodawcami?
– By wzmocnić dialog przygoto-

waliśmy skrupulatnie zmiany ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego.

– Dialog społeczny zmieni formułę?
– Projekt jest jednym z ważniejszych 

ubiegłorocznych „urobków” Rady Dialo-
gu Społecznego. Realizuje ważny postulat 
NSZZ „Solidarność” – powstanie nieza-
leżnego Urzędu Generalnego Dyrektora 
Dialogu Społecznego (z własnym bu-
dżetem, na podobieństwo np. Rzecznika 
Praw Obywatelskich). Generalny Dyrek-
tor odpowiadałby m.in. za zapewnienie 
warunków prowadzenia, wspieranie 
i rozwój dialogu społecznego. Projekt za-
łożeń zawiera również rozszerzenie kom-
petencji RDS o konsultowanie projektów 
poselskich, senackich, prezydenckich oraz 
obywatelskich. Ponadto w nowelizacji 
partnerzy społeczni proponują wzmoc-
nienie kompetencji wojewódzkich rad 
dialogu społecznego, w tym dodatkowe 
procedury usprawniające ich działanie. 
Ważnym elementem nowelizacji jest 
także wprowadzenie obowiązku lustracji 
obecnych i przyszłych członków Rady 
Dialogu Społecznego.

– Zmiany wymuszają zmiany... Dys-
kutowana była norma kodeksowa, 
która zastąpi telepracę?

– To zapisy o pracy zdalnej. Prace 
nad nowelizacją rozpoczęły się w czasie 

pandemii, najpierw w Radzie Dialogu 
Społecznego, a potem w Parlamen-
cie. Proces legislacyjny jest na finiszu. 
Oprócz tej zmiany wejdą w życie prze-
pisy dotyczące trzeźwości. Wszystkie 
nasze uwagi zostały zaprezentowane 
w Radzie Dialogu Społecznego, a na-
stępnie podczas posiedzeń komisji sej-
mowych. Właśnie eksperci Biura Eks-
perckiego, Dialogu i Polityki Społecznej 
przygotowują podręcznik na temat 
pracy zdalnej dla członków Związku. 
Będzie gotowy pod koniec stycznia. 
Wątpliwości co do niektórych rozwią-
zań pozostają – wprowadzenie zasady 
wykonywania pracy zdalnej w formie 
całkowitej z uwagi na tworzenie przez 
tę formę największych obciążeń dla 
zdrowia psychicznego pracowników. 
Za absolutną konieczność uważamy 
stosowanie zasady, że na każdym eta-
pie pracownik musi posiadać moż-
liwość odstąpienia od wykonywania 
pracy w formie pracy zdalnej na rzecz 
pracy stacjonarnej u pracodawcy. Po-
nadto projektowane przepisy w zasa-
dzie nie pozwalają uznać organizacji 
związkowych za równoważnego dla 
pracodawcy partnera społecznego, 
skoro pracodawca po upływie okre-
ślonego w przepisie terminu, a nawet 
w razie niewydania regulaminu będzie 
mógł określić zasady świadczenia pra-
cy zdalnej samodzielnie. W praktyce 
pracodawca będzie mógł odwlekać 
termin negocjacji, aby móc samodziel-
nie wprowadzić zasady świadczenia 
pracy zdalnej. Zapisy dotyczące pracy 
okazjonalnej pojawiły się w projekcie 
w trakcie prac nad tymi zmianami. 
Pierwotnie miało być tylko 12 takich 
dni. Później ministerstwo zgodziło się 
na 24, a pracodawcy postulowali jeszcze 
więcej. Nie chcieliśmy wydłużania czasu 
ze względu na koszty, które będzie mu-
siał ponieść pracownik przygotowując 
miejsce pracy. Zobaczymy, jaka będzie 
praktyka stosowania i wtedy trzeba 
będzie się zastanowić nad wnioskiem 
nowelizacyjnym. 

–  Jest zasada miru domowego…
– A po drugiej stronie bezpieczeń-

stwo pracownika. Tutaj zasady kontroli 
muszą być wspólnie ustalone, aby nie 
zakłócać codziennego życia rodziny. 
Mamy doświadczenia z pracy zdalnej 
w okresie pandemii.

– Była też podejmowana kwestia 
wcześniejszych emerytur przy pracy 
w szczególnym charakterze? 

– Prawo do emerytury pomostowej 
przysługuje pracownikowi, który speł-
nia łącznie kilka warunków. Udało się 
uchylić warunek rozwiązania stosun-
ku pracy. Generalnie przy ustalaniu 
15-letniego okresu pracy w szcze-
gólnych warunkach lub w szczegól-
nym charakterze, wymaganego do 
obliczenia rekompensaty, stosuje się 
zasady jak przy ustalaniu prawa do 
wcześniejszej emerytury. Trzeba było 
jednak zwolnić się z pracy, by ustalić 
emeryturę. Prawo do emerytury po-
mostowej możliwe było, gdy nastąpiło 
rozwiązanie stosunku pracy. Bywało, 
że komuś brakowało dwóch czy trzech 
dni. Musiałby dopracować, ale nie 
miał możliwości, bo umowa już była 
rozwiązana. 

–  A prawo unijne w naszych zapi-
sach, czyli implementacja dyrek-
tyw?

– Zajmowaliśmy się implementacją 
dyrektyw unijnych na rodzimy grunt. 
Weszła w życie dyrektywa o adekwat-
nym minimalnym wynagrodzeniu, 
czyli unijne zobowiązanie poprawy 
warunków życia i pracy. Jesteśmy na 
etapie planowania drogi co powinno 
zostać wprowadzone, zmienione, po 
przyjęciu dyrektywy szczególnie w za-
kresie rokowań zbiorowych. Ma to 
posłużyć zawieraniu układów zbioro-
wych pracy. Potrzebujemy politycznej 
deklaracji rządu o wspieraniu rokowań 
zbiorowych. Chcemy wdrażania euro-
pejskiego filaru praw socjalnych.

– Stąd Zespół ds. Semestru Europej-
skiego?

– Jest to zespół zajmujący się mo-
nitorowaniem tzw. semestru europej-
skiego. Nowością  jest włączenie Eu-
ropejskiego Filaru Praw Społecznych 
poprzez monitorowanie wskaźników 
społecznych: zatrudnienia, ubóstwa 
i umiejętności. Jego podstawowe 
zadanie to opiniowanie i monito-
rowanie krajowych programów re-
form, zawierających od przyszłego 
roku elementy Krajowego Programu 
Odbudowy. 

 Rozmawiał Artur S. Górski 

Związek zawodowy w dialogu 
ze stronami korzystającymi ze 
wsparcia wyspecjalizowanych 
kancelarii i instytutów musi 
posiłkować się własnymi 
ekspertami i opracowaniami 
dla dobra swoich członków 
i spraw pracowniczych. 
Upominamy się i oczekujemy 
od przyszłego roku pełnego 
odmrożenia odpisów na 
zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, co będzie miało 
pozytywny wpływ na budżet 
przez zwiększenie wpływów 
podatkowych z konsumpcji. 
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Procedura sprzedaży akcji państwowej strategicznej spółki Port Gdański 
Eksploatacja SA jest zakończona bez wyboru oferty. Zarząd Morskiego 
Portu Gdańsk SA, właściciel Eksploatacji, zdecydował tak, powołując się 
na niestabilną sytuację geopolityczną, zasadnicze zmiany w sytuacji spółki 
i znaczny wzrost jej wartości rynkowej, a także „niesatysfakcjonujące wła-
ściciela oferty podmiotów dopuszczonych do etapu negocjacji”.

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SA

Firma nie na sprzedaż.  
Zdecydował zysk i geopolityka

Port Gdański Eksploatacja jest spół-
ką newralgiczną dla funkcjonowania 
całości portu. Powinien więc być objęty 
szczególną ochroną. 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 
zdecydował się na początku 2021 roku 
na sprzedaż pełnego pakietu akcji spółki 
Port Gdański Eksploatacja. Prowadzi ona 
działalność na 89 hektarach powierzchni 
w porcie wewnętrznym i realizuje prze-
ładunki w oparciu o pięć nabrzeży. Jak 
czytamy w komunikacie ZMPG, zespół 
ds. oceny ofert dokonał analizy propozy-
cji potencjalnych inwestorów z uwzględ-
nieniem zaktualizowanej na 31 sierpnia 
2022 r. wyceny akcji spółki, stanowiska 
doradcy prywatyzacyjnego oraz aktualnej 
sytuacji geopolitycznej. Po analizie okaza-
ło się, że wartość wyceny PG Eksploatacja 
znacznie przekracza wartość wskazywaną 
we wcześniejszych wycenach, jak i wyso-
kość ofert inwestorów.

Piotr Ratkowski, lider NSZZ „Solidar-
ność” w Porcie Gdańskim Eksploatacji SA, 
pilnie obserwował proces prywatyzacyjny 
i alarmował zarówno Zarząd Portu, jak 
i odpowiedzialne ministerstwa (Mini-
sterstwo Aktywów Państwowych i Mini-
sterstwo Infrastruktury) o wątpliwościach 
pracowników – związkowców co do spo-
sobu prywatyzacji i oferentów, mimo po-
zytywnej opinii właścicieli. Zwracał uwagę, 
że przeładunki Eksploatacji miesięcznie 
sięgają miliona ton, głównie przez import 
węgla kamiennego drogą morską z Ame-
ryki Pd., Australii i RPA. 

Obawy związkowców – pracowników 
spółki Port Gdański Eksploatacja budził 
oferent na nabycie udziałów, bez do-
świadczenia w obsłudze portów i ładun-
ków, mający związek z gdańskim portem 
o tyle, że dzierżawi plac, na którym skła-
duje złom i stal. 

Wątpliwości wobec procesu pry-
watyzacji spółki miał też lider Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysz-
tof Dośla. Odpowiedzi na zapytania 
związkowców o losy państwowej spółki 
ze strony wiceministra infrastruktury 
Marka Gróbarczyka, pełnomocnika rzą-
du ds. gospodarki wodą oraz inwestycji 
w gospodarce morskiej i wodnej, w oce-
nie Dośli dokonanej na grudniowym ze-
braniu ZRG były wymijające, niesatys-
fakcjonujące i dowodziły niewłaściwych 
przesłanek, na których opiera się mini-
sterstwo w przypadku zbycia państwo-
wych udziałów w tej spółce portowej.

Premier Mateusz Morawiecki dwu-
krotnie w ubiegłym roku wizytował 
gdański port. Teraz otwarte pozostaje 
pytanie, czy proces prywatyzacji będzie 
kontynuowany i w jakiej formule, skoro 
Zarząd Portu zmienił zdanie co do wy-
magań i wiarygodności podmiotów.  

Jest to o tyle ważne, że w związku z sy-
tuacją geopolityczną operator portowy PG 
Eksploatacja SA realizuje przeładunki, któ-
re są gwarantem bezpieczeństwa energe-

tycznego państwa. Blokada portów ukraiń-
skich, wprowadzone embargo na surowce 
energetyczne sprowadzane z Rosji, przy 
potrzebie zapewnienia ciągłości dostaw 
surowców z innych kierunków drogą mor-
ską, sprawiły, że Eksploatacja przyjęła cię-
żar obsługi ładunków. W ciągu 11 miesięcy 
2022 roku spółka przeładowała 3,6 miliona 
ton węgla, co stanowi 295-procentowy (!) 
wzrost w porównaniu z analogicznym 
okresem 2021 roku. Rekordowy był listo-
pad 2022 roku, w którym przeładowano 
750 tysięcy ton tego surowca.

– Sytuacja spółki jest znacząco inna, 
niż w dniu, w którym ogłaszaliśmy po-
stępowanie. Aktualna wycena spółki jest 
wyższa, niż w momencie rozpoczęcia 
postępowania w 2021 roku. W wyni-
ku niespodziewanej zmiany otoczenia 
geopolitycznego, w jakim działa spółka 
i zwiększonego zapotrzebowania na usłu-
gi, PGE SA realizuje obecnie historyczne 
wyniki i przeładowuje miesięcznie prawie 
milion ton ładunków. Spółka sukcesyw-
nie odrabia dług technologiczny, inwe-
stując w mobilny sprzęt przeładunkowy 
i zwiększając tym samym możliwości 
przeładunkowe. Spółka potrzebuje aktu-
alnie partnera, który w dłuższej perspek-
tywie, co najmniej 10-letniej, zapewni jej 
odpowiednie wolumeny i masę ładunko-
wą – poinformował nas Łukasz Greinke, 
prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk 
SA, który w czerwcu 2022 roku udzielił 
jednemu podmiotowi czasowej wyłącz-
ności na udział w negocjacjach.

W lutym ubiegłego roku – jak podaje 
ZMPG – na terenie Dworca Drzewnego 
rozpoczął pracę pierwszy z trzech żurawi 
portowych zakupionych przez Eksplo-
atację, Liebherr LHM550. W czerwcu 
i sierpniu tego roku na nabrzeża trafią 
dwa kolejne żurawie LHM550 i dwa wozy 
widłowe Kalmar. W latach 2021–22 na 
zakup sprzętu (żuraw LHM 550, łado-
warka Volvo, wagi samochodowa i kole-
jowa, koparka Liebherr, Kalmar, ciągnik, 
ładowarka kołowa, skrzynia Grall) spółka 
przeznaczyła 25,8 miliona złotych. 

Artur S. Górski

Port Gdański Eksploatacja jest spółką newralgiczną dla funkcjonowania całości portu. Powinien więc być objęty szczególną ochroną. 
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W ciągu 11 miesięcy 2022 
roku spółka przeładowała 3,6 
miliona ton węgla, co stanowi 
295-procentowy (!) wzrost 
w porównaniu z analogicznym 
okresem 2021 roku. Rekordowy 
był listopad 2022 roku, 
w którym przeładowano 750 
tysięcy ton tego surowca.

W roku 2022 kilkanaście razy przedstawiciele Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” pełnili służbę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Przedstawiciele KM NSZZ „S” Stocznia Remontowa Shipbuilding SA oraz KM 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku po trzy razy, przedstawiciele KM 
NSZZ „S” Port Gdański oraz Stocznia Gdańska SA po dwa razy, KZ NSZZ „S” 
Polpharma Starogard Gdański oraz Bractwo Oblatów Świętej Brygidy w Gdańsku 
po jednym razie.

– Łącznie w dwunastu służbach w 2022 roku uczestniczyło 71 osób, w tym dwie 
osoby były trzy razy, 17 osób było dwa razy, a 31 osób raz – informuje Krzysztof 
Żmuda, regionalny koordynator służb przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Zaplanowane zostały także kolejne służby, które w roku 2023 odbędą się 
w dniach: 19 stycznia, 19 lutego, 18 oraz 31 marca, 22 kwietnia, 19 maja, 17 czerwca, 
15 sierpnia, 19 września, 6 oraz 19 października, 25 listopada oraz 9 grudnia. 

(oprac. tm)

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w uroczystym spotkaniu opłatkowym 
zorganizowanym przez Regionalną Sekcję Emerytów i Rencistów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 15 grudnia w sali Akwen 
w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

Na związkowych seniorów 
zawsze można liczyć

Przybyłych gości powitała Wanda Lemanowicz, przewodnicząca sekcji. Honoro-
wymi gośćmi byli: biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej ks. Piotr Przyborek 
oraz ks. kanonik Jan Kucharski, proboszcz parafii NMP Matki Kościoła i Świętej 
Katarzyny Szwedzkiej, a także wiceprzewodniczący gdańskiej „Solidarności” Ro-
man Kuzimski i były przewodniczący sekcji Jan Klassa.

Ksiądz biskup Piotr Przyborek, zwracając się do związkowych seniorów, mówił 
o głównym przesłaniu Bożego Narodzenia. Fakt, że Bóg przyszedł na świat jako 
człowiek to przejaw boskiej miłości, o której powinniśmy pamiętać, zarówno w do-
brych, jak i trudnych chwilach. 

Roman Kuzimski nawiązał w swej wypowiedzi do sali Akwen, w której odbywało 
się uroczyste spotkanie. Miejsce to jest ważne dla „Solidarności” i to nie tylko gdań-
skiej. Było odwiedzane przez przywódców państwowych, zapadały tam ważne decyzje 
związkowe. Na początku roku 2022 utworzono w Akwenie punkt dla uchodźców 
z Ukrainy. W ciągu kilku miesięcy przewinęło się przez to miejsce blisko 2 tysiące 
ukraińskich kobiet i dzieci, które uciekły przed wojną. Punkt ten mógł funkcjonować 
dzięki pracy i ofiarności związkowców z „Solidarności”, a jako pierwsi z pomocą fi-
nansową zgłosili się właśnie seniorzy. Roman Kuzimski podkreślił, że na związkowych 
emerytów zawsze można liczyć, nigdy nie odmawiają pomocy. 

Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na łamanie się opłatkiem, składanie 
życzeń oraz wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie zespołu muzycznego 
związkowych emerytów z Wejherowa. 

(mk)

Od lewej: Wanda Lemanowicz, ks. bp Piotr Przyborek, ks. kanonik Jan Kucharski 
i Roman Kuzimski.
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Styczeń 

Na przełomie 2021 i 2022 ROKU niewielu spodziewało się, że Eu-
ropę może spotkać coś gorszego niż trwająca od dwóch lat pandemia 
koronawirusa. Przecież gdzieś zawsze toczyły się wojny, a putinowska 
Rosja ciągle czymś straszyła, urządzała jakieś manewry wojskowe, 
prężyła muskuły. Powoli świat wychodził z pandemii, zdawało się, 
że już będzie tylko lepiej. W styczniu 2022 roku w Polsce mówiono 
głównie o wzroście inflacji i tarczy antykryzysowej wprowadzanej 
przez rząd. W „Solidarności” jednym z głównych tematów była spra-
wa emerytur stażowych. 

Luty 
1 LUTEGO weszły w życie zaostrzone przepisy uszczelniające 

ograniczenia handlu w niedziele i niektóre święta. Przewidziano 
tylko kilka wyjątków. Sieci sprzedażowe nie pohandlują już w nie-
dziele, korzystając z wyjątku – z patentu „na placówkę pocztową”. 
Ustawodawca doprecyzował, że w niedziele będą mogły być otwar-
te placówki, w których przeważająca działalność (ponad 40 procent 
przychodów) polega na świadczeniu usług pocztowych.

1 LUTEGO weszły w życie zapisy tarczy antyinflacyjnej, która 
zakładała między innymi czasowe obniżenie niektórych podatków.

24 LUTEGO ROSJA NAPADŁA NA UKRAINĘ.  
OD PIERWSZYCH DNI WOJNY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
WŁĄCZYŁ SIĘ W POMOC JEJ OFIAROM.

„W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”, w obliczu rosyjskiej agresji na suwerenną Ukrainę, 
przesyłamy Narodowi ukraińskiemu wyrazy wsparcia w walce o 
wolność (…). W tym czasie dramatycznej próby, przed jaką stanęła 
Ukraina, polska „Solidarność” jest razem z Wami. Wykorzystamy 
wszelkie możliwości, abyście w tej walce nie pozostali osamotnieni. 
Tak jak nie pozostawiliśmy Was podczas Euromajdanu, organizując 
pomoc humanitarną dla ofiar i rannych, tak również dzisiaj możecie 
na nas liczyć” – fragment stanowiska Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”z 24 LUTEGO. 

W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę i falą uchodźców szuka-
jących schronienia na terytorium Polski  władze NSZZ „Solidarność” 

Rok pod znakiem wojny
podjęły decyzję o udostępnieniu swoich ośrodków wypoczynkowych 
dla osób przybywających z Ukrainy. W pierwszej kolejności były to 
domy wczasowe w lokalizacji Jarnołtówek i Spała.

W całym kraju organizacje zakładowe, sekcje, regiony, sekretaria-
ty branżowe przeprowadziły akcje pomocy dla walczącej Ukrainy. 

Marzec 

11 MARCA – Region Gdański „Solidarności” w porozumieniu 
z wojewodą pomorskim oraz Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” 
otworzył punkt recepcyjny przeznaczony dla kilkudziesięciu uchodź-
ców z Ukrainy. – Jako „Solidarność” jesteśmy tutaj przez 24 godziny 
na dobę w ramach wolontariatu i służymy tym, którzy potrzebują 
naszej pomocy – mówił podczas konferencji dla mediów, zorganizo-
wanej przy okazji uruchomienia punktu, Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Już na początku marca Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ 
„Solidarność” zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego 
z apelem o podjęcie niezbędnych kroków i zaprzestanie jakiejkolwiek 
morskiej wymiany handlowej z Rosją i jej sojusznikami.

Kwiecień
Kolejny miesiąc funkcjonowania punktu recepcyjnego w siedzibie 

„Solidarności”.
28 KWIETNIA w holu przy wejściu do siedziby Komisji Krajowej 

i Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku uro-
czyście odsłonięta została tablica upamiętniająca Alojzego Antoniego 
Szablewskiego (1925–2017), żołnierza Armii Krajowej ps. „Iskra”, 
współpracownika Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, 
uczestnika strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 
roku, więźnia politycznego PRL i posła na Sejm RP (WAK-ZChN, 
1991–93).

Maj

26–27 MAJA odbył się jubileuszowy XXX Krajowy Zjazd Delega-
tów NSZZ „Solidarność” w Zakopanem, który przyjął Posłanie „Nie 
zabijajcie i nie pozwalajcie zabijać!”. 

W inauguracji krajowego zjazdu uczestniczyli prezydent RP An-
drzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

– „Solidarność” wywalczyła dla nas wolność. Dziękuję, żeście 
się do odzyskania tej wolności przyczynili i że przyczyniacie się do 
umacniania jej każdego dnia. Taka jest odpowiedzialna działalność 
związkowa. Dorobek „Solidarności” dla naszej ojczyzny jest nie do 
przecenienia – powiedział prezydent Andrzej Duda.

W imieniu Ukraińców członkom Związku za solidarność, ser-
deczność, otwartość i pomoc Ukrainie i Ukraińcom dziękowali am-
basador Andrij Deszczyca i lider Konfederacji Wolnych Związków 
Zawodowych Ukrainy Michał Wołyniec.

Czerwiec
10 CZERWCA zakończył funkcjonowanie punkt recepcyjny dla 

uchodźców z Ukrainy mieszczący się w siedzibie gdańskiej „Solidar-
ności” Ponad 1200 uchodźców, 90 dni pracy 146 wolontariuszy –  to 
tylko kilka suchych liczb opisujących jego działanie. 

Te trzy miesiące pracy dla uchodźców dały wolontariuszom po-
czucie udziału w czymś ważnym. Niektórzy porównywali tę wspólną 
pracę i atmosferę, jaka panowała w punkcie recepcyjnym prowadzo-
nym w siedzibie „Solidarności”, do tej z sierpnia 1980 roku. 

Ów wolontariat, piękny wymiar solidarności międzyludzkiej, po-
zostanie na zawsze w naszej pamięci. Wierzymy, że dobro zwycięży 
zło, że Człowiek nie będzie już nigdy niszczył zdrowia i życia drugiego 
Człowieka – słowa te znalazły się w podziękowaniach, które otrzy-
mali wolontariusze punktu recepcyjnego.
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NSZZ „Solidarność” od kilkunastu lat walczy o wprowadzenie ustawy  
o emeryturach stażowych.
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Sala Akwen została przygotowana na przyjęcie uchodźców z Ukrainy.
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Uroczyste odsłonięcie tablicy Alojzego Szablewskiego.

Uchodźcy z Ukrainy.
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15 CZERWCA ponad stu związkowców blokowało przez kilka 
godzin we Władysławowie drogę prowadzącą na Półwysep Hel-
ski. Głównie protestowali właściciele i pracownicy kutrów, ci, któ-
rzy uprawiają wędkarstwo rekreacyjne oraz komercyjne zrzeszeni 
w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Morza Bałtyckiego. Na protest, w geście solidarności, przybyli też 
związkowcy reprezentujący Zarząd Regionu Gdańskiego, portowcy, 
stoczniowcy, byli także przedstawiciele handlu i związkowi emeryci. 
Pracownicy Morza Bałtyckiego domagają się godnych warunków 
odejścia z zawodu rybaka. Żądają między innymi godziwego odszko-
dowania, które umożliwi im stworzenie nowych miejsc pracy oraz 
spłatę zaciągniętych kredytów. Skarżą się, że ze strony rządu nie ma 
reakcji na fakt, że na trwałe odebrano im łowiska. 

„Po ponad 900 dniach procesów i pozostawania bez pracy trójka 
z dziesięciu zwolnionych członków naszej komisji wraca do pracy. 
Ewa, Marek (zastępca przewodniczącego) i Wojtek (przewodniczący 
naszej organizacji) po prawomocnych wyrokach sądu zostali przy-
wróceni do pracy” – napisali w wydanym 29 CZERWCA oświad-
czeniu działacze „Solidarności” w Castorama Polska.

Przedstawiciele dwunastu organizacji „Solidarności” z urzędów 
wojewódzkich wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w dniach 
23–24 CZERWCA w Sali BHP w Gdańsku. Związkowcy powołali 
Sekcję Krajową Pracowników Urzędów Wojewódzkich NSZZ „So-
lidarność”.

Lipiec
1 LIPCA (wypłata do 10 sierpnia) 38 tysięcy pracowników PKP 

PLK dostało podwyżkę w kwocie średnio 520 zł do wynagrodzenia 
zasadniczego, co z pochodnymi dało kwotę około 817 zł brutto. Poro-
zumienie określiło najniższą kwotę wzrostu wynagrodzenia zasadni-
czego na 250 zł oraz jego maksymalną wysokość ustaloną na poziomie 
800 zł 

Sierpień 
Uroczyste posiedzenie członków Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność” 31 SIERPNIA  zakończyło wręczenie stypen-
diów wyróżniającym się uczniom pomorskich szkół przyznanych 
przez Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskie-
go.  W 20 edycjach przyznano razem 736 stypendiów. W roku 2022  
stypendia „Solidarności” otrzymało 24 uczniów. Wręczyli je: mini-
ster rodziny Marlena Maląg, pomorska kurator oświaty Małgorzata 
Bielang, Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej, Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego, i Wojciech 
Książek, lider oświatowej „S” w regionie. 

Wrzesień 
Od września ruszyły wybory na nową kadencję 2023–2028.
„Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie – stan obecny, wyzwania na 

przyszłość” to tytuł konferencji, która odbyła się 23 WRZEŚNIA 
w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Organizato-
rem wydarzenia, które sfinansowane zostało z Funduszy Norweskich 
w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”,  był Region 
Gdański NSZZ „Solidarność” przy współpracy z Krajowym Sekre-
tariatem Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa 
NSZZ „Solidarność”. W konferencji wzięło udział około 300 osób, 
przede wszystkim pracownicy służb BHP i społeczni inspektorzy 
pracy, związkowcy, przedstawiciele pracodawców. 

Październik
18 PAŹDZIERNIKA sala Akwen oraz korytarze siedziby Zarządu 

Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” rozbrzmiewały dźwięka-
mi muzyki i słowami piosenek. Międzyregionalna Sekcja Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „S” z siedzibą w Gdańsku we współpracy 
z Kuratorium Oświaty w Gdańsku zorganizowała i przeprowadziła 
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Na posiedzeniu Zarządu Regionu 6 czerwca podziękowania otrzymali 
darczyńcy funduszu na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.
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Protest rybaków we Władysławowie.

W obronie związkowców z Castoramy protestowała cała 
„Solidarność”.
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W tym roku stypendia „Solidarności” otrzymało 24 uczniów. 

finał siódmej edycji Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Polska 
– moje miejsce, mój kraj”.

Listopad 
16 LISTOPADA w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, z inicja-

tywy Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” z siedzibą w Gdańsku, odbyło się uroczyste odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej strajk pracowników oświaty, służby zdrowia 
i kultury w listopadzie 1980 roku. 17 listopada tamtego roku podpi-
sano porozumienia z rządem kończące 10-dniowy strajk. Organiza-
torem uroczystości była MSOiW NSZZ „Solidarność” zs. w Gdań-
sku. Ceremonii odsłonięcia tablicy towarzyszyła konferencja oraz 
prezentacja publikacji „Listopad ’80. Rzecz o strajku ludzi oświaty 
oraz służby zdrowia i kultury” (wydawca: IPN) i „Niepokorni ludzie 
oświaty” (wydawca: MSOiW NSZZ „Solidarność”).

17 LISTOPADA w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się 
spotkanie przedstawicieli władz NSZZ „Solidarność” z premierem Ma-
teuszem Morawieckim i z przedstawicielami rządu. Tego dnia miał 
odbyć się „Marsz Godności”. W związku z tragicznym wydarzeniem 
w Przewodowie (wybuch wojennej rakiety przy polskiej granicy) 
NSZZ „S” zawiesił akcję protestacyjną. 

Grudzień
– Wyznaczyliśmy sobie termin do 15 stycznia, żeby były pierwsze 

efekty z rozmów w podzespołach. Mam nadzieję, że do końca stycz-
nia czy do połowy lutego będziemy w stanie wstępnie przygotować 
jakieś porozumienie dotyczące tych wspólnych działań rządu i „So-
lidarności” – mówił Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”, po spotkaniu zespołu rząd – „Solidarność”, 
które odbyło się 19 GRUDNIA.
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Próba generalna przed oficjalnym występem.
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Konferencja o bezpieczeństwie pracy w leśnictwie odbyła się 
w budynku Muzeum II Wojny Światowej.

Wojciech Książek, przewodniczący MSOiW „S” zs. w Gdańsku, 
przypomina postulaty zgłoszone przez strajkujących w Urzędzie 
Wojewódzkim w Gdańsku w 1980 roku. 
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Stypendia wręczała m.in. minister rodziny Marlena Maląg i pomorska 
kurator oświaty Małgorzata Bielang.
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ABC NEGOCJACJI. CZ. 3

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

Konflikt tkwi nie w obiektywnej rzeczywistości, lecz w umysłach ludzi. 
William Ury, Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się

Tym razem w naszym cyklu poświęconym negocjacjom przyjrzymy się temu, 
co najczęściej  jest przyczyną podjęcia negocjacji, czyli konfliktowi. Słowo konflikt 
pochodzi od łacińskiego conflictus – które oznacza zderzenie. Konflikt to inaczej – 
niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów.

Konflikty są nierozerwalnie związane z życiem społecznym. Mogą mieć różny 
charakter. Podłożem konfliktu mogą być uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, 
polityczne czy kulturowe. Warunkiem powstania konfliktu jest między innymi ist-
nienie co najmniej dwóch stron, działania stron są wzajemnie przeciwstawne, istnieje 
sytuacja niedostatku dóbr, działania konfliktowe mają na celu co najmniej kontrolo-
wanie drugiej strony, a w skrajnych przypadkach nawet  zniszczenie przeciwnika.

Pojęcie konfliktu należy odróżnić od współzawodnictwa, rywalizacji.  
Ze względu na przedmiot można wyróżnić: konflikt rzeczowy – który dotyczy 

określonego problemu, a przede wszystkim różnicy zdań co do sposobu jego roz-
wiązania, lub emocjonalny – kiedy mamy do czynienia z napięciami emocjonalny-
mi wywołanymi negatywnymi postawami w  relacjach pomiędzy osobami.

Konflikt jest wpisany w istotę stosunku pracy. Upraszczając nieco, głównym 
celem pracownika jest uzyskanie lepszego wynagrodzenia przy jednoczesnym ogra-
niczeniu nakładu pracy. Celem natomiast pracodawcy jest sprawienie, aby pracow-
nik włożył jak najwięcej wysiłku i starań w wykonywaniu pracy przy minimalnych 
kosztach ponoszonych przez pracodawcę. Takie podejście do pracy może stać się 
powodem konfliktu. Przy czym stroną silniejszą jest pracodawca. Obecnie pozycja 
pracowników jest wzmocniona przez prawo pracy, które w dużej mierze ogranicza 
zapędy pracodawców do maksymalizacji zysków kosztem pracowników.

W wysoko rozwiniętych krajach głównym sposobem na rozwiązywanie kon-
fliktów w miejscu pracy jest dialog społeczny, który – jak się okazuje – nie tylko 
służy stronie pracowniczej, ale także pracodawcom. Niestety, w Polsce wciąż wielu 
pracodawców traktuje rozmowy z pracownikami jako zło konieczne.

Ciekawym przykładem skandynawskich stosunków pracy, które oparte są przede 
wszystkim na dialogu między partnerami społecznymi pracy, jest model norwe-
ski.

Zdaniem Sławomira Adamczyka, eksperta Komisji Krajowej ds. dialogu społecz-
nego, obecny sukces tego modelu ma swoje korzenie w historii jego powstania.

– Model norweski kształtował się przez lata. Zaczynało się od wielu konflik-
tów pomiędzy pracodawcami a pracownikami. W pewnym momencie doszło do 
refleksji po obu stronach, czyli po stronie kapitału i pracy, i pojawiła się wówczas 
formuła prowadzenia dialogu zinstytucjonalizowanego, polegającego na tym, że 
mamy, po pierwsze, szeroki poziom zorganizowania zarówno po stronie pracodaw-
ców, jak i pracowników. Po drugie, całościowy model kompleksowych negocjacji 
zbiorowych, 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 współpracy między organizacją pracodawców a związkami zawodowymi, które 
szczegółowo określają, na jakich zasadach na niższych szczeblach ta współpraca ma 
wyglądać. I, po trzecie wreszcie, negocjacje w Norwegii są żywe, w ślad za porozu-
mieniami 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 regularnego rene-
gocjowania układów, które mogą być ubogacane o nowe elementy, choć oczywiście 
w zasadzie większość treści się powtarza. Konkretne kwestie płacowe są negocjo-
wane w sektorowych układach zbiorowych. Istotny jest element dostosowywania 
płacy minimalnej w danym sektorze – powiedział Sławomir Adamczyk.

Małgorzata Kuźma

Konflikt
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W inauguracji wystawy wziął udział 
sam autor dzieł Andrzej Jan Piwarski 
oraz jego żona Barbara Ur-Piwarska, 
rzeźbiarka i malarka, która od ponad 60 
lat towarzyszy artyście zarówno w życiu 
osobistym, jak i artystycznym. Obecni 
byli również związkowcy z „Solidarno-
ści”, ale także przedstawiciele gdańskie-
go środowiska artystów plastyków.

W imieniu Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” głos zabrał 
Roman Kuzimski, zastępca przewod-
niczącego ZRG, który podziękował ar-
tyście za jego zaangażowanie na rzecz 
niepodległości Polski. Podziękował 
również Mirosławowi Piórkowi, prze-
wodniczącemu „Solidarności” w Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa 
Piłsudskiego, która to organizacja od 
kilku lat opiekuje się zbiorem obrazów 
poświęconych wydarzeniom z najnow-
szej historii Polski.

Wystawa w bastionie „Solidarności” 
to wspólny pomysł przewodniczącego 
stoczniowej „Solidarności” i księdza 
kanonika Ludwika Kowalskiego, pro-
boszcza parafii św. Brygidy.

Uroczystość otwarcia wystawy roz-
poczęła się od wpisania przez malarza 
na jednym z obrazów daty „13 grudnia 
2022 rok, bazylika św. Brygidy”. Obraz 
ten to swoiste kalendarium zbioru no-
szącego tytuł „Ślady – Nadzieje – Polska 
1970 – 1980 – 1989”.

Pierwsza data na tym obrazie to 
„27 listopada 1981 rok, Olpe (koło Ko-
lonii)”, jest to data pierwszej wystawy 
obrazów poświęconych wydarzeniom 
Grudnia ’70, z oczywistych powodów 
późniejsze wystawy również odbywały 
się na terenie Niemiec, między innymi 
w Bonn i Berlinie.

Kolejny  zapis to „11 grudnia 1983 
rok, Oslo”, wówczas  wystawa obrazów 
Andrzeja J. Piwarskiego zastała poka-
zana w stolicy Norwegii i była jedyną 
imprezą towarzyszącą wręczeniu Po-
kojowej Nagrody Nobla przywódcy 
„Solidarności”.

Kolejną datą powinien być „paź-
dziernik, 1989 rok”, ponieważ wówczas 
była przygotowywana wystawa w Byd-
goszczy, jednak się ona nie odbyła. 
Pomimo że od częściowo wolnych 
wyborów minęły trzy miesiące, gdy 
już mówiono, że w Polsce upadł komu-
nizm, wystawa została odwołana, po-
nieważ Andrzej Piwarski nie otrzymał 
zgody na wjazd do Polski.

Artysta powrócił do ojczyzny dopie-
ro w następnym roku i  wówczas odby-
ła się pierwsza polska wystawa zbioru 
„Ślady – Nadzieje – Polska”. Obrazów, 
które powstały za granicą, a mówiły 
o najważniejszych wydarzeniach z naj-
nowszej historii Polski, obok „grudnio-
wych” dzieł są również te poświęcone 
męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popie-
łuszki czy pobitemu na śmierć przez 
milicjantów Grzegorzowi Przemyko-
wi, są też dzieła mówiące o powstaniu 
„Solidarności”.

Andrzej Jan Piwarski jest absolwen-
tem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. Wykładał malar-

stwo w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Münster (Niemcy) oraz w Europejskiej 
Letniej Akademii Sztuk Pięknych w Luk-
semburgu. Wraz z żoną Barbarą przez 
kilkanaście lat tworzyli Europejskie Labo-
ratorium Sztuki w Tuchomiu.

Artysta brał udział w około 350 
wystawach indywidualnych i zbioro-
wych w Polsce i w większości państw 
europejskich. Jego prace znajdują się w 
państwowych i prywat nych zbiorach 
sztuki w naszym kraju i w wielu krajach 
europejskich, a także w Japonii, USA, 
a nawet Rosji.

Andrzej J. Piwarski, przebywając przez 
wiele lat na emigracji, wraz z żoną Barba-
rą prowadził działalność na rzecz niepod-
ległości Polski i był uczestnikiem, a często 
organizatorem, manifestacji wspierają-
cych „Solidarność” w takich krajach, jak 
Republika Federalna Niemiec, Norwegia, 
Francja i Wielka Brytania.

Przez wiele lat współpracował z le-
gendarnym księdzem Franciszkiem 
Blachnickim, między innymi przy orga-
nizacji Marszów Wyzwolenia Narodów 
na trasie Carlsberg – Zamek Hombach 
(Niemcy).

Artysta został odznaczony między 
innymi: Medalem Senatu RP, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz Srebrnym Meda-
lem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Mówiąc o obrazach autorstwa An-
drzeja J. Piwarskiego poświęconych Gru-
dniowi ’70 i „Solidarności”, nie można nie 
wspomnieć o Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, 
która sprawuje opiekę nad obrazami. Na 
co dzień większość obrazów wisi w związ-
kowych biurach, dzięki czemu obejrzało 
je tysiące ludzi, przede wszystkim stocz-
niowcy, ale także goście odwiedzający 
stoczniową „Solidarność”.

Małgorzata Kuźma
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WYSTAWA PRAC ANDRZEJA J. PIWARSKIEGO

„Ślady – Nadzieje – Polska”
– Ze wszystkich cykli, które malowałem, cykl „Ślady – Nadzieje – Polska ” jest najważniejszy i powstawał na fali 
wielkiego uniesienia i entuzjazmu, z wielkiej potrzeby zapisania tych momentów. (…) Tworzyłem „na gorąco”, 
jeszcze w dniach Grudnia 1970 roku w Gdańsku. „Ślady” to artystyczna wypowiedź o Grudniu 1970, zaś „Nadzieje” 
– to Sierpień i „Solidarność”, czas od 1980 roku do dzisiaj – tak w jednym z wywiadów mówił Andrzej J. Piwarski. 
13 grudnia 2022 roku po raz kolejny obrazy jego autorstwa zostały pokazane publiczności. Tym razem można 
oglądać je było w bazylice św. Brygidy w Gdańsku.

Andrzej J. Piwarski, Barbara Ur-Piwarska i Mirosław Piórek, pomysłodawca 
i współorganizator wystawy.

Andrzej J. Piwarski, Wolność dla Polski, olej, 1982 r. 
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Szkolenia –  niezmiennie – są 
istotnym elementem działalności 
Związku na rzecz osób należących 
do „Solidarności”. Dlatego kolejne 
przedsięwzięcia są realizowane na 
bieżąco, a ich organizowaniu nie 
przeszkodziła nawet pandemia. 
Zmieniła się tylko na pewien czas 
formuła prowadzonych działań. 

Przeszkolony działacz związkowy 
potrafi w sposób dużo bardziej kom-
petentny i efektywny rozwiązywać pro-
blemy pracownicze. Dlatego spotkania 
warsztatowe są organizowane zarówno 
dla nowych członków „Solidarności”, 
jak i tych, którzy w Związku są od 
dawna, ale przyda im się na przykład 
uaktualnienie informacji ze względu na 
zmiany w przepisach. 

– Na początku każdej kadencji, po 
wyborach, widać nasilenie szkoleń 
realizowanych dla nowych działaczy. 
Z kolei pod koniec kadencji częściej 
szkolimy osoby, które cykl warsztatów 
mają już za sobą – zwraca uwagę Prze-
mysław Sąpór z Działu Szkoleń Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Zaczyna się od elementów 
podstawowych

Zagadnienia, z którymi zapoznaje 
się każda osoba, dotyczą m.in. prawa 
pracy i prawa związkowego. – Stano-
wią one podstawę działalności związ-
kowej. Jednocześnie zawsze poruszane 
są również elementy mające związek 
z dalszym rozwojem „Solidarności”, aby 
nowym działaczom od razu przekazać 
te informacje – mówi Przemysław Są-
pór. 

– Po pierwsze, podczas spotkania z 
nowymi osobami trzeba zdefiniować 
organizację związkową w zakresie isto-
ty jej funkcjonowania – dodaje Tade-
usz Grubich z Działu Szkoleń. – Samo 
założenie organizacji jest stosunkowo 
proste, ponieważ wystarczy 10 osób do 
tego, aby się zarejestrować. Stworzenie 
natomiast organizacji, która byłaby 
partnerem dla pracodawcy, tak aby 
można było korzystać w pełni ze swoich 
uprawnień, jest trudne i wymaga wielu 

wysiłków. To przede wszystkim umie-
jętność komunikowania się i motywo-
wania innych osób do działania, a więc 
budowania dobrych relacji z członkami 
Związku, co wymaga zarówno czasu, jak 
i zaangażowania. Na samym szkoleniu 
pokazujemy pomocne metody. 

Formy są dostosowane  
do celów szkoleń

Z tego powodu zajęcia organizowane 
są nie tylko w formie wykładów, pod-
czas których przekazywana jest wiedza, 
ale także w formie warsztatów i ćwiczeń 
poświęconych temu, jak rozmawiać 
z członkami Związku, jakich argumen-
tów używać, czy jak budować relacje od 
chwili pierwszego kontaktu po moment 
złożenia deklaracji przynależności. 

– Przede wszystkim jest to proces, 
tak samo jak szkolenie, który nie kończy 
się określonego dnia, tylko jest punk-
tem odniesienia dla pracy na kolejne 
miesiące – mówi Tadeusz Grubich. 

– Misją naszego działu jest wszech-
stronne wspieranie działaczy związko-
wych w osiąganiu celów poszczególnych 
organizacji poprzez przekazywanie 
aktualnej wiedzy, która jest poparta 
doświadczeniami oraz kształtowanie 
nowych umiejętności – stwierdza Ire-

na Jenda, która kieruje związkowym 
Działem Szkoleń.

Wiedzy nigdy za dużo

Niezależnie od doświadczenia osób, 
które biorą udział w poszczególnych za-
jęciach, są tematy przewijające się przez 
całą kadencję. Do takich należą różne 
aspekty związane z kodeksem pracy, 
a zwłaszcza jego kolejnymi noweliza-
cjami, zarówno tymi wprowadzonymi, 
jak i planowanymi. 

– Dotyczy to przykładowo dyrek-
tyw unijnych, jakie powinny być już 
wprowadzone do kodeksu, a co nie 
zostało jeszcze zrobione – przypomina 
Przemysław Sąpór. – Wprowadzona zo-
stała natomiast m.in. duża nowelizacja 
ustawy o związkach zawodowych, która 
znacząco wpłynęła na nasze programy. 

W kończącej się właśnie kadencji 
prowadzone były także szkolenia zwią-
zane z realizowanym projektem unij-
nym. Dotyczyły one prawa pracy, prawa 
związkowego, ekonomii oraz negocja-
cji. Ciekawostką były tutaj warsztaty 
„Gra w przedsiębiorstwo”, pokazujące 
prowadzenie działań z innej perspek-
tywy. Związkowcy tworzyli i prowadzili 
bowiem przedsiębiorstwo produkcyjne, 
musieli podejmować decyzje i zajmo-
wać się dokumentacją. – Tym samym 
uczyli się czytać podstawowe dokumen-
ty występujące w zakładzie pracy, takie 
jak bilans czy rachunek zysków i strat 
– dodaje Tadeusz Grubich. 

Program można zmienić, jeśli 
jest taka potrzeba

Warto pamiętać o tym, że same 
organizacje związkowe również mają 
wpływ na kształt szkoleń poprzez 
możliwość zgłaszania swoich potrzeb 
na konkretne zajęcia.

– Zależnie od tematów i możliwości 
uczestników różnicowana jest długość 
szkoleń i miejsce ich realizacji – infor-
muje Irena Jenda. 

W ten sposób w minionym roku po-
jawił się wątek dotyczący sygnalistów. 
Organizacje zgłaszały bowiem potrze-
bę przeszkolenia w tym zakresie, choć 
– jak przyznają związkowi szkoleniowcy 
– zabrakło tutaj lokalnych, a więc kra-
jowych przepisów (do dziś te kwestie 
prawne nie zostały w Polsce w pełni 
rozwiązane). Wcześniej natomiast po-
jawiały się pytania o Pracownicze Plany 
Kapitałowe, tym bardziej że organizacje 
związkowe zostały ustawowo zaangażo-
wane we wdrażanie PPK w zakładach 
pracy. Regularnie wracają natomiast 
pytania o szkolenia związane z mob-
bingiem oraz zakładowym funduszem 
świadczeń socjalnych. Takie zajęcia są 
organizowane także dla konkretnych 
organizacji związkowych. 

Na indywidualne zamówienie m.in. 
przeprowadzono szkolenia (z podsta-
wowej oferty działu) dla grup z gdyń-
skiej oświaty, związkowców z Tczewa 
czy pracowników Macro. 

Potrzebujesz szkolenia? W jaki 
sposób o tym powiedzieć?

Samo zgłaszanie zapotrzebowania 
na szkolenie nie jest sformalizowane, 
ale najważniejsze jest to, aby tematem 
była zainteresowana większa grupa 
osób. Dla jednej osoby nie zostanie 
bowiem opracowany cały plan. W ta-
kich sytuacjach można przeprowadzić 
indywidualną konsultację, ale jeśli ja-
kieś hasło pada z kilku organizacji, to 
dla kierownika Działu Szkoleń stanowi 
ono już wiążący sygnał. 

Związkowy Dział Szkoleń nie 
przestał pracować nawet w okresie 
pandemii. Wówczas zajęcia odbywa-
ły się w formule online. Gdy wiele 
osób pozostawało, chcąc nie chcąc w 
domach, rekrutacja potrafiła być na-
wet bardziej skuteczna niż zwykle. Ze 
względu na wygodną formę niektóre 
grupy szkoleniowe potrafiły liczyć 
wiele osób. Mimo to siłę napędową 
stanowią szkolenia przeprowadzane 
w tradycyjnej formie. 

– Przekazywanie wiedzy pod-
czas szkoleń online jest łatwiejsze, ale 
w przypadku warsztatów, a więc pracy 
grupowej nie jest to już taka prosta 
sprawa – zwraca uwagę Przemysław 
Sąpór. 

– Oferta Działu Szkoleń zawiera 
wyjazdowe kilkudniowe warsztaty, ale 
także jednodniowe i kilkugodzinne 
spotkania realizowane w siedzibie Re-
gionu Gdańskiego, biurach terenowych 
i oddziałach oraz w pomieszczeniach 
udostępnianych przez zakładowe or-

Do końca listopada 2022 roku 
Region Gdański przeprowadził 
26 szkoleń, w których wzięło 
udział ponad 300 osób. Prowa-
dzili je (zależnie od poruszanej 
tematyki): Irena Jenda oraz 
Tadeusz Grubich i Przemysław 
Sąpór. 

DZIAŁ SZKOLEŃ REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Od podstaw do ordynacji wyborczej

Zarejestrowanie organizacji 
jest stosunkowo proste, 
ponieważ wystarczy 10 osób. 
Stworzenie natomiast takiej 
organizacji, która byłaby 
partnerem dla pracodawcy, 
aby można było korzystać 
w pełni ze swoich uprawnień, 
wymaga wielu wysiłków.

Szkolenia na 2023 rok: styczeń i luty
Dział Szkoleń zaprasza na szkolenia  prowadzone w okresie styczeń, luty 2023 r.

Styczeń 2023 r.

10 stycznia  – szkolenie z ordynacji wyborczej
24 stycznia – szkolenie z ordynacji wyborczej
27 stycznia – szkolenie na temat zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
31stycznia – szkolenie skarbników związkowych

Luty 2023 r.

1 lutego  – szkolenie z ordynacji wyborczej
15 lutego – szkolenie z ordynacji wyborczej
23 lutego – szkolenie z przeciwdziałania mobbingowi
24 lutego – szkolenie skarbników związkowych

Zgłoszenia: Dział Szkoleń, tel. 58 305 54 79, dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

ganizacje związkowe – informuje Irena 
Jenda. 

Nie tylko dla pomorskich 
związkowców 

W niektórych z nich uczestniczą 
osoby spoza Regionu Gdańskiego. 
– Dotyczy to organizacji związko-
wych zarejestrowanych w Regionie 
Gdańskim, a funkcjonujących u pra-
codawców prowadzących działalność 
w innych rejonach kraju – mówi Prze-
mysław Sąpór. – Dlatego często szkoli-
my osoby z terenu całej Polski, mimo 
iż administracyjnie podlegają one pod 
inny region. Mogą z nich korzystać na 
takich samych zasadach jak członkowie 
należący do Regionu Gdańskiego „So-
lidarności”. 

Obecnie, ze względu na zbliżający 
się koniec związkowej kadencji, Dział 
Szkoleń skupia się na przygotowaniu 
organizacji związkowych do sprawne-
go i zgodnego z obowiązującą ordyna-
cją przeprowadzenia wyborów na okres 
2023–2028. 

– Zależy nam na tym, aby jak 
najwięcej organizacji uczestniczyło 
w szkoleniach z ordynacji wyborczej 
– zaznacza Irena Jenda.  

Jak można już dostrzec w trakcie 
trwającej kampanii wyborczej, zdarzają 
się problemy z prawidłowym wypełnie-
niem dokumentacji, która jest podstawą 
dla stwierdzenia prawomocności prze-
prowadzonych wyborów. 

– Takie elementy trzeba więc prze-
ćwiczyć i robimy to właśnie na szkole-
niach z ordynacji wyborczej. Przypomi-
namy także inne zasady – relacjonuje 
Tadeusz Grubich. 

Kto już skorzystał?

Szkolenia wyborcze odbyły się już 
m.in. w Tczewie, Wejherowie oraz Lę-
borku. Były organizowane poza siedzibą 
ZRG, ponieważ łatwiej jest wyjechać na 
spotkanie osobie szkolącej, niż zebrać 
w Gdańsku całą grupę. 

– Przypominamy także o zmianach 
prawnych i możliwości przeprowadze-
nia wyborów na różne sposoby, w za-
leżności od potrzeby – dodaje Tadeusz 
Grubich. – Wybory stacjonarne były 
bowiem przeprowadzane w minionych 
kadencjach, ale teraz pojawiła się także 
opcja wyborów elektronicznych. Do-
radzamy więc, jak można to połączyć 
z zakładowym zebraniem delegatów, 
aby usprawnić cały proces.

Tomasz Modzelewski

Związkowy trener Tadeusz Grubich.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
6857,96 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w listopadzie 2022 roku. W porów-
naniu z październikiem było wyższe 
o 2,5 proc.

15,4 proc. – o tyle więcej mieszkań 
oddano do użytkowania w listopa-
dzie 2022 r. w porównaniu z paź-
dziernikiem tego samego roku.

5,1 proc. – to listopadowa stopa 
bezrobocia rejestrowanego 
według szacunków Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej. 
W październiku 2022 r. jej wyso-
kość była taka sama.

23 proc. – o tyle wyższe były ceny 
żywności w listopadzie 2022 r. w po-
równaniu z listopadem 2021 r.

Prawie 70 proc. – o tyle spadła 
liczba kredytów mieszkaniowych 
w listopadzie 2022 r. w porównaniu 
z analogicznym miesiącem roku 
2021.

26,4 proc. – o tyle wyższe były ceny 
gazu w listopadzie 2022 roku w po-
równaniu z listopadem 2021 r.

109,1 proc. – o tyle więcej kosztował 
opał w listopadzie 2022 r. w porów-
naniu z listopadem 2021 r. 

15,5 proc. – o tyle więcej płaciliśmy 
za paliwa do prywatnych środków 
transportu w listopadzie zeszłego 
roku w porównaniu z listopadem 
2021 r.

LICZBA MIESIĄCA

27,2 mld zł 

Stare lisy kontra 
młode wilki  

Na takich światłach nie pojedziemy

Im głośniej piewcy demokracji liberalnej krzyczą o wolności, 
tym bardziej głuszą swobodę wypowiedzi.

Historyk prof. Wojciech Roszkowski z Instytutu Studiów 
Politycznych Polskiej Akademii Nauk,  

autor podręcznika do „HiT” 

Drożeje ogrzewanie, więc próbujemy 
na nim zaoszczędzić. Z raportu „Uszczel-
nianie okien i portfeli – czyli jak Polacy 
planują oszczędzać na ogrzewaniu” wyni-
ka, że co drugi z naszych rodaków będzie 
starać się wydać na ciepło mniej. Naj-
popularniejszy jest najprostszy sposób 
– 65 proc. z nas chce po prostu obniżyć 
temperaturę grzejników. 45 proc. zamie-
rza uszczelnić okna, a 36 proc. wyłączyć 
ogrzewanie w niektórych pomieszcze-
niach. 15 proc. zamierza posiłkować się 
fotowoltaiką, a 10 proc. wymienić piec lub 
kocioł centralnego ogrzewania. Najmniej 
popularne okazały się nowoczesne tech-
nologie: pompa ciepła (9 proc.), dom inte-
ligentny (6 proc.) i geotermia (2 proc.).

W dyskusjach dotyczących różnych 
rodzajów dyskryminacji coraz częściej 
można natknąć się na pojęcie ageizmu. 
Oznacza ono lekceważący albo wręcz 
pogardliwy stosunek do osób starszych, 
a w kontekście problematyki pracowni-
czej – dyskryminację ze względu na wiek. 
Pojęcie „starszy” nie oznacza tu zresztą 
wyłącznie seniora – z ageizmem może ze-
tknąć się nawet osoba 35-letnia, o czym 

niekiedy przekonują się na przykład pra-
cownice show-biznesu. Trzeba dodać, że 
dyskryminację ze względu na wiek bardzo 
trudno udowodnić, właśnie dlatego, że 
starość, w przeciwieństwie choćby do płci 
czy koloru skóry, jest pojęciem nieostrym. 
Co może więc zrobić dojrzały pracownik? 
Powinien stale się dokształcać, śledzić no-
wości, nie uznawać, że coś należy mu się 
„z wieku i z urzędu”. 

Wraca znany babciom i mamom trend 
walki z marnowaniem jedzenia. Najprost-
szym sposobem unikania go jest zuży-
wanie pozornych odpadów – to, że na 
kościach można ugotować zupę, słyszało 
wiele osób, ale mistrzowie zero waste po-
tra�ą przyrządzić też na przykład placusz-
ki z liści rzodkiewki. Wykorzystać można 
również resztki gotowych potraw – rosół 
z wczoraj może stać się zupą pomidorową, 
następnie sosem do spaghetti, a po roz-

cieńczeniu jeszcze kolejną zupą. Z kolei ko-
tlety mielone mogą ponownie tra�ć na stół
w postaci farszu w pierogach. Tyle w spra-
wie dań obiadowych; jeśli chodzi o kanapki, 
przygotowujmy je z produktów spożywa-
nych według terminów przydatności. Warto 
pomyśleć też o unikaniu psucia się jedzenia 
– sałata, brokuły, szparagi i ogórki zżółkną 
i zaczną gnić szybciej, jeśli będziemy prze-
chowywać je z papryką, bananami, jabłka-
mi, gruszkami czy pomidorami. 

Pracoholizm ma początki w dzieciń-
stwie, a jego wczesną fazą jest uzależ-
nienie od uczenia się – twierdzi doktor 
Paweł Atroszko, psycholog z Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Ekspert przestrzega w 
rozmowie z Polską Agencją Prasową, że 
często nieuświadomiony lub bagatelizo-
wany problem przesadnej nauki skutkuje 
gorszym zdrowiem �zycznym i psychicz-

nym, a także – paradoksalnie – gorszymi 
wynikami w edukacji. Uzależnienie od 
nauki – podobnie jak pracoholizm – nie 
jest bowiem zwykłą pracowitością, lecz 
mechanizmem kompulsywnym. Dotknię-
te nim dziecko poświęca uczeniu się tak 
dużo czasu i wysiłku, że zaniedbuje w ten 
sposób inne dziedziny życia, na przykład 
sen lub relacje z najbliższymi. 

Podczas kontroli samochodu poli-
cjanci sprawdzają między innymi stan 
świateł w pojeździe. Wielu kierowców nie 
dba o ich sprawność, a niektórzy próbu-
ją nawet wymieniać je na własną rękę. 
Efektem są tak zwane retro�ty – żarówki
LED montowane zamiast wymaganych 
halogenowych. – Montaż LED-ów jako za-
mienników żarówek re�ektorowych jest

w Polsce nielegalny. Trzeba też wiedzieć, 
że tylko niektóre produkty, i to w połącze-
niu z konkretnym re�ektorem, poprawia-
ją widoczność drogi, nie oślepiając przy 
tym innych kierowców. Jednak nie da się 
tego sprawdzić ani wzrokiem, ani przyrzą-
dem stosowanym do ustawiania świateł 
– przestrzega dr inż. Tomasz Targosiński 
z Instytutu Transportu Samochodowego.

Kanadyjska �rma Sanctuary Cognitive
Systems Corporation pracuje nad robotami 
obdarzonymi inteligencją umożliwiającą 
uczenie się, a w projekt włączył się również 
rząd tego kraju. W przyszłości nowe maszy-

ny mają zastąpić osoby wykonujące prace 
niebezpieczne i wyrównać niedobory pra-
cowników w całych sektorach. Według zapo-
wiedzi będą obdarzone zdolnością nauki, co 
umożliwi im poszerzanie kompetencji.

Przykręcamy zawór

Mali pracoholicy Unikamy marnotrawstwa

Roboty będą uczyć się 
jak ludzie
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Taką łączną kwotę różnych zasiłków na 
rzecz rodzin wypłacił Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych w 2022 r.
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Sądy wolnej Polski nigdy nie rozliczyły i nie ukarały 
winnych 
Gdańsk

Tradycyjnie coroczne obchody 
tragedii Grudnia ’70 rozpoczynają się 
w Gdańsku 16 grudnia w godzinach 
porannych pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. Tak było i w 2022 roku. 
Pracownicy Stoczni Gdańsk, związ-
kowcy z NSZZ „Solidarność”, ucznio-
wie kilkunastu pomorskich szkół ze 
swoimi pocztami sztandarowymi oraz 
coraz mniej liczni bezpośredni świad-
kowie tamtych zdarzeń, zaangażowani 
w kołach stoczniowych emerytów, zło-
żyli tego dnia hołd ofiarom brutalnej 
pacyfikacji robotniczego protestu na 
Wybrzeżu. 

Wieczorne obchody również rozpo-
częły się na placu Solidarności. Wśród 
zniczy, wieńców i pocztów sztandaro-
wych na moment zgromadzeni przenie-
śli się w inny, tragiczny czas, gdy na roz-
kaz ówczesnej władzy do robotników 
i uczniów strzelała milicja i wojsko. 16 
grudnia 1970 roku rano, tuż przy bra-
mie nr 2 Stoczni Gdańskiej, wówczas 
noszącej imię „Lenina”, kule śmiertel-
nie ugodziły 27-letniego dźwigowego 
Jerzego Matelskiego oraz 22-letniego 
piaskarza z W-1 Stefana Mosiewicza. 
Kilkunastu ich kolegów odniosło rany 
od rykoszetów.

Wśród składających 16 grudnia 2022 
roku kwiaty byli związkowcy, samorzą-
dowcy, przedstawiciele prezydenta RP, 
rządu i parlamentu, m.in. wiceminister 
kultury i dziedzictwa narodowego Jaro-
sław Sellin, szef gabinetu prezydenta RP 
Paweł Szrot, wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich, poseł Kacper Płażyński, marsza-
łek województwa pomorskiego Mieczy-
sław Struk, związkowcy z „Solidarności”. 
Nie było władz miasta Gdańska. Te wolały 
obchodzić rocznicę oddzielnie.

Wieczorem w bazylice św. Brygidy 
odprawiona została rocznicowa msza 
święta pod przewodnictwem ks. bp. 
Wiesława Szlachetki, który przedsta-
wił podczas kazania swoistą egzegezę 
marksizmu. Wskazał też na dawne i te 
obecne, zgubne dla człowieka, dziedzic-
two dzieł Karola Marksa. Nawiązując 
do tragedii z 1970 roku, ks. biskup 
przypomniał, że „kainowa zbrodnia 
dotknęła tych, którzy wołali o wolność 
i chleb”, za zbrodnią stoją ówczesne 
władze zaślepione komunistyczną ide-
ologią, które wydały rozkaz strzelania 
do bezbronnych, bicia i torturowania 
ich. Za tą zbrodnią stoją również ci, 
którzy bezrefleksyjnie ten rozkaz wy-

konali. Ksiądz biskup wezwał też do 
obrony tradycyjnych wartości zakorze-
nionych w religii, szacunku do życia 
i w nauczaniu św. Jana Pawła II.

Gdynia 

Gdyńskie obchody Grudnia ’70 roz-
poczęły się 17 grudnia o godzinie 6 rano 
przy pomniku Ofiar Grudnia ’70, nie-
daleko przystanku SKM Gdynia Stocz-
nia. Uroczystość odbyła się w pięknej 
oprawie wojskowej Kompanii Honoro-
wej Marynarki Wojennej. Wśród wielu 
zgromadzonych gości obecni byli przed-
stawiciele władz państwowych i samo-
rządowych, w tym wojewoda pomor-

ski Dariusz Drelich i prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek. Ponadto obecny 
był przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i liczni 
przedstawiciele Związku wraz z poczta-
mi sztandarowymi.

Uroczystość rozpoczęła się od Ape-
lu Poległych. Do jej uczestników list 
skierował Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda. – Dzięki ich 
odwadze, determinacji i poświęceniu, 
my, współcześni, żyjemy we własnym, 
suwerennym państwie. (...) Masakry 
grudniowe zapisały się na trwałe w dzie-
jach martyrologii narodowej. W pamięci 
naszej wspólnoty pozostają rozdziałem 
pełnym cierpienia i poczucia niespra-
wiedliwości, bo sprawcy zbrodni nigdy 
nie zostali ukarani – podkreślał w swoim 
przesłaniu prezydent.

W imieniu Związku głos zabrał Ro-
man Kuzimski, wiceprzewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”.

– Sądy wolnej Polski nigdy nie roz-
liczyły i nie ukarały winnych tej strasz-
liwej tragedii. Przez lata zbieraliśmy się 
przed tym pomnikiem, domagając się 
sprawiedliwości. Nie dla zemsty, ale zwy-
czajnie dla właściwego porządku nie-
zbędnego do budowania zdrowego spo-
łeczeństwa, fundamentu, gdzie wszystko 
ma swoje właściwe miejsce. Gdzie zbrod-

Mecenasem obchodów 52 rocznicy Grudnia ’70 i 41 rocznicy stanu wojennego była 
Energa Grupa ORLEN.

Podziękowania
W imieniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” serdecznie 

dziękujemy za obecność pocztów sztandarowych, delegacji składających kwia-
ty, uczestników podczas uroczystości obchodów Grudnia 1970. To ważne, że 
jesteśmy razem, że PAMIĘTAMY. 

W 2023 roku życzymy świata bez niszczących wartości i ludzi wojen oraz 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG
Wojciech Książek, członek prezydium ZRG NSZZ „S”

16 grudnia w porannych uroczystościach na placu Solidarności w Gdańsku wzięła 
udział młodzież z gdańskich szkół...

...oraz pracownicy Stoczni Gdańsk.

Mszy świętej w bazylice św. Brygidy przewodniczył ks. biskup Wiesław Szlachetka.

Gdyńskie obchody Grudnia ’70 rozpoczęły się 17 grudnia o godzinie 6 rano przy 
pomniku Ofiar Grudnia ’70.

niarza nazywa się zbrodniarzem, ofiarę 
nazywa się ofiarą, zło jest złem, a dobro 
dobrem – mówił Roman Kuzimski. 

Przypomniał także, iż polski wymiar 
sprawiedliwości pozostawił w swoich 
szeregach komunistycznych zbrodnia-
rzy w togach. – Do dziś nawet w Sądzie 
Najwyższym orzeka wielu tych, którzy 
skazywali nas w stanie wojennym. Nic 
nie możemy im zrobić, bo kiedyś Mo-
skwa, a dziś Bruksela daje im gwarancję 
bezkarności. Sędziowskie warcholstwo 

na kluczowych, decyzyjnych stanowi-
skach samych siebie nazywa europej-
skimi, a nie polskimi sędziami – po-
wiedział Roman Kuzimski.

Modlitwę za ofiary Grudnia ’70 
poprowadził metropolita gdański abp 
Tadeusz Wojda. W godzinach popo-
łudniowych odprawiona została msza 
święta w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 

Artur S. Górski, 
Tomasz Modzelewski 

Jakże potrzebna jest dziś Europie solidarność, ta cnota, która wyrosła 
z ducha Ewangelii na polskim Wybrzeżu, dzięki której odzyskaliśmy wolność; 
dzięki której runął mur berliński; dzięki której zniewolone narody rozpoczęły 
wyjście z niewoli komunizmu.

Jakże potrzebna jest dziś solidarność naszego kontynentu w niesieniu pomo-
cy naszym braciom i siostrom na Ukrainie, którzy bronią całego cywilizowa-
nego świata przed rosyjską agresją – nowym krzyżactwem i nowym potopem, 
przed nienasyconym imperium bezbożności, pychy i kłamstwa.

Jakże potrzebna jest dziś solidarność wszystkich ludzi dobrej woli, aby bro-
nić św. Jana Pawła II przed brutalnym atakiem, przed kolejnym zamachem na 
tego wielkiego świadka wiary, który był Janem Chrzcicielem naszych czasów.

Fragment homilii księdza biskupa Wiesława Szlachetki
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Europie potrzebna jest solidarność
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Biała pod Treflami
„BIAŁA POD TREFLAMI” jest fabularyzowaną 
biogra�ą Haliny Starzyńskiej, członkini Solidarno-
ści Walczącej. Pani Halina nadal mieszka w bloku 
usytuowanym w sąsiedztwie placu Solidarności, 
a pojawiający się w książce członkowie jej rodziny 
i przyjaciele również są rzeczywiście istniejącymi 
osobami. Opowieść o losach niepokornej Hani 
stanowi również rodzaj hołdu dla tych wszystkich, 
którzy nie zrobili wielkich karier, ich nazwiska nie 

zapisały się w zbiorowej świadomości, ale to oni 
stali się lawiną, która ruszyła z posad PRL, a nawet 
całą środkowo-wschodnią Europę, dzięki czemu 
następne pokolenie miało okazję dorosnąć w do-
brych – a w każdym razie lepszych – czasach. 
Powieść „Biała pod Tre�ami” autorstwa dr Martyny
Werry, od lat współpracującej z „Magazynem 
Solidarność”, prezentujemy w odcinkach na łamach 
naszego pisma. Zapraszamy do lektury.

Halina Starzyńska (z d. Karłowicz). W roku 2016 odznaczona Krzyżem Wolności  i Solidarności.

– Wypij sok, bo zasłabniesz – powiedział Ma-
rek. Postawił przed Hanią szklankę soku poma-
rańczowego.

Państwo Starzyńscy przyjęli do wiadomości, że 
nie wrócą do Polski – przynajmniej w najbliższym 
czasie. W związku z tym wystąpili do niemieckich 
władz o azyl. Dostali zgodę po miesiącu, a razem 
z nią nowe mieszkanie w Dortmundzie. Wiesiek 
znalazł pracę jako lekarz. Poznali innych Polaków, 
których spotkał podobny los. Jednym z nich był 
Marek Święcicki.

Gdy „wygnańców” doszły wieści o pacyfikacji 
kopalni Wujek, właśnie Marek wpadł na pomysł, 
by zorganizować strajk głodowy, mający zasygnali-
zować solidarność z cierpiącymi rodakami w kraju. 
Grupa złożona z około pięćdziesięciorga Polaków 
spędziła dwa tygodnie w kościele w Dortmundzie, 
żywiąc się wyłącznie wodą i sokami.

Właśnie mijał ostatni dzień.
Hania smętnie popatrzyła na szklankę żółtego 

płynu. „Sok pomarańczowy – pomyślała. – Nie-
osiągalne marzenie Polaków w kraju. A ja mogę pić 
go ot tak, gdy najdzie mnie ochota. Mogę też jeść 
czekoladę. To co, że odmawiałam sobie przez dwa 
tygodnie? Co to właściwie dało? To tylko symbol 
– piękny i bezużyteczny, który nie zmienia fak-
tu, że mam na wyciągnięcie ręki to, co dla moich 
rodaków jest luksusem. Przecież nawet poczucie 
bezpieczeństwa byłoby dla nich luksusem…”.

Po zakończeniu strajku Hania zaangażowała 
się więc w bardziej praktyczne działania. Razem 
z innymi Polakami, a także wieloma Niemcami 
przygotowywała paczki z odzieżą, lekarstwami 
i żywnością dla rodaków w kraju. Wysyłali je do 
kościoła św. Brygidy, gdzie nieoceniony ksiądz 
Jankowski rozdysponowywał je wśród najbardziej 
potrzebujących.

Ale to wszystko nie wystarczało. Do Hani 
docierały wiadomości o aresztowaniu kolejnych 
znajomych, a w wieczornych wiadomościach tele-
wizyjnych, gdy tylko była mowa o Polsce, pokazy-
wali zdjęcia czołgów na ulicach miast. Coraz gorzej 
czuła się w Niemczech. „Może mam depresję?” 
– zastanawiała się nieraz. Stopniowo dojrzewała 
w niej decyzja.

Pewnego wieczora, gdy cała rodzina Starzyń-
skich zasiadła do kolacji, Hania oznajmiła: – Wra-
cam do Polski.

Wiesiek i Beata zastygli – ona ze szklanką, on 
z widelcem w dłoni.

– Ale… jak to? – odezwał się Wiesiek.
– Nie chcę teraz wyjeżdżać! – wzburzyła się 

Beata.
– Kochani – Hania była spokojna, ale stanow-

cza. – Nie wytrzymam tu dłużej. W Polsce trwa 
wojna. Właśnie tam jest teraz moje miejsce. Je-
stem potrzebna w naszej ojczyźnie. Moi przyjaciele 
mnie potrzebują.

– I mamy tak po prostu wpakować się w sam 
środek wojny? – Beata nie wyglądała na zachwy-
coną tą perspektywą.

– Nie.
Spojrzeli na nią, teraz już zupełnie zdziwieni. 

Hania kontynuowała:
– Nie mogę tego od was wymagać. Niebezpie-

czeństwo jest ogromne, a Beatka nie jest jeszcze 
dorosła. Proponuję, żebyście na razie zostali w 
Niemczech. Gdy sytuacja w Polsce się unormuje, 
dołączycie do mnie i znowu będziemy razem.

– Dlaczego mamo to robisz? – chciała wiedzieć 
Beata. – Po co chcesz tam jechać?

– Nie potrafię ci tego wytłumaczyć, córeczko. 
Po prostu czuję, że muszę.

Zapadła cisza.
– A ty, Wiesiu? – przerwała ją Hania. – Co ty 

myślisz?

– A jakie to ma znaczenie? – spytał ponuro. 
– Przecież i tak postawisz na swoim. Widzę, że 
podjęłaś już decyzję.

– Tak – potwierdziła Hania. A po chwili mil-
czenia dodała: – Jesteście dla mnie najważniejsi. 
Nigdy w to nie wątpcie.

– Nieprawda – powiedziała Beata. – Zajmuje-
my zaszczytne drugie miejsce. Na pierwszym jest 
działalność opozycyjna.

Wstała i wyszła z kuchni.
*    *    *

13 października 1982 roku

Jadąca prawie pustym pociągiem Hania roz-
pamiętywała pożegnanie z rodziną. Wiesiek był 
milczący, Beata nadal nadąsana. Wiedziała, że ich 
zawiodła. Ale wiedziała też, że nie było innego 
wyjścia.

Schody zaczęły się już w Kunowicach, gdzie do-
padli ją funkcjonariusze WOP. Ich uwagę przykuła 
pieczątka z napisem „Azyl” w jej paszporcie. Na 
szczęście dali się uprosić – obiecała im, że gdy tyl-
ko znajdzie się w Gdańsku, zgłosi się na tamtejszy 
posterunek milicji.

Szybko zorientowała się zresztą, że jest śledzo-
na. Kiedy wysiadła z pociągu, upuściła torebkę. 
Na peron wysypały się batoniki, które przywiozła 
dla bratanków. Przykucnęła i zaczęła je zbierać. 
Nagle zauważyła, że kilka sztuk podniósł jakiś 
nieznany mężczyzna, który następnie schował je 
do kieszeni. 

– Dlaczego pan to robi? Przywiozłam słodycze 
dla dzieci – zaprotestowała.

– Cicho siedź, babo! Myślisz, że nie wiem, coś 
ty za jedna? Było siedzieć u Szwabów – wysyczał, 
zanim oddalił się pospiesznym krokiem.

Ruszyła w stronę wyjścia z peronu. Wkrótce 
okazało się, że określenie „stan wojenny” nie jest 
ani odrobinę przesadzone. Po raz drugi znalazła 
się na polu bitwy! Akurat trwała jakaś demonstra-
cja – ludzie bili się z milicją.

Zawahała się. Ale trwało to tylko chwilę.
Ruszyła w tłum, taszcząc ze sobą walizkę. 

Zgrabnie wymijała uciekających ludzi. Co jakiś 
czas musiała się pochylić, żeby nie dostać pięścią 
w twarz od kogoś, kto za bardzo wczuł się w walkę. 
Albo przykucnąć, by nie oberwać w głowę lecącym 
kawałkiem kostki brukowej. Myślała, że jeśli rzuci 
się na nią milicjant, zasłoni się walizką.

W pewnym momencie znalazła się tuż przed 
jednym z nich. Odruchowo spięła mięśnie, ale mi-
licjant jej nie zauważył – był zbyt zajęty zawziętym 
okładaniem pałką ulicznej latarni. „Muszą dawać 
im jakieś narkotyki” – pomyślała Hania. Nie miała 
czasu na dłuższe zastanawianie się nad tą kwestią. 
Szybko ominęła oszalałego milicjanta i ruszyła 
w dalszą drogę. Wreszcie udało jej się dotrzeć do 
mieszkania.

*    *    *
Ku swojemu zdziwieniu zobaczyła, że drzwi 

zostały wymienione. Między framugami widnia-
ło drewniane bylecajstwo pomalowane odłażącą 
gdzieniegdzie zieloną olejną farbą. Skrzywiła się 
odruchowo – ona ani Wiesiek nigdy w życiu nie 
wstawiliby sobie podobnej tandety, a matki, która 
opiekowała się mieszkaniem pod ich nieobecność, 
też nie podejrzewała o podobne bezguście. Naci-
snęła błyszczącą klamkę – zamknięte. Z irytacją 
zaczęła za nią szarpać.

Tandetne drzwi otworzyły się gwałtownie. Stała 
za nimi tęga kobieta w brudnym fartuchu.

– Czego tak szarpie? Drzwi zaraz wyrwie! – za-
wołała.

„Nie byłoby zbyt dużej szkody” – pomyślała 
Hania. A głośno powiedziała:

– Nazywam się Halina Starzyńska. Mieszkam 
tu razem z moim mężem.

– Starzyńska? Rzeczywiście, pani z uczelnia-
nej administracji coś tam wspominała, że przed 
nami mieszkali tu jacyś Starzyńscy, ale zdradzili 
socjalistyczną ojczyznę i wyjechali do zachodnich 
imperialistycznych Niemiec.

Więc nie miała już mieszkania. Najwyraźniej 
uczelnia eksmitowała ich, kiedy tylko do Polski 
dotarła informacja, że dostali azyl. Władze wyszły 
z rozsądnego skądinąd założenia, że nikt, komu 
udało się dostać do RFN z własnej woli, nie wróci 
do kraju. A już na pewno nie mogli przypuszczać, że 
ktokolwiek zamieniłby Niemcy na Polskę z własnej, 
nieprzymuszonej woli. Cóż, tu nie miała już czego 
szukać.

Odwróciła się i ruszyła schodami w dół, od-
prowadzana pytającym spojrzeniem kobiety 
w brudnym fartuchu, która nie raczyła się nawet 
przedstawić. Nie było sensu dalej z nią dyskuto-
wać. Należało raczej zbierać siły przed kolejnym 
przejściem przez pole bitwy.

*    *    *
– Dostałam dwa tygodnie na opróżnienie 

mieszkania. Sama rozumiesz, że w takiej sytuacji 
moje możliwości były mocno ograniczone. Meble 
poszły za bezcen, część oddałam praktycznie za 
darmo – powiedziała mama, stawiając przed nią 
szklankę z herbatą.

Hania zacisnęła zęby. Przywiązywali z Wieś-
kiem dużą wagę do mebli. Mieli starannie zebraną 
kolekcję antyków, w przypadku wielu z nich na 
własny koszt wykonali renowację. A teraz wszystko 
przepadło. Chociaż rozumiała, że matka nie mogła 
postąpić inaczej, chciało jej się płakać.

– Nie przejmuj się tak. Na razie pomieszkasz 
u nas, a potem znajdziemy ci jakieś lokum – kon-
tynuowała rodzicielka.

Perspektywa mieszkania z matką nie wyda-
wała się Hani zachęcająca. Od kiedy jej matka po 
raz drugi wyszła za mąż, jej córka nie czuła się w 
rodzinnym domu w pełni u siebie. Nie widziała 
jednak innego rozwiązania – nie mogła przecież 
wrócić do Niemiec.

W milczeniu wzięła torbę z rzeczami i ruszyła 
w stronę pokoju z dzieciństwa, by ją rozpakować.

*    *    *

Dalej było jeszcze trudniej.
Przede wszystkim trzeba było spełnić obietnicę 

daną funkcjonariuszom WOP. Hania przez dzie-
sięć dni zgłaszała się na milicję. Przesłuchaniom 
towarzyszyli esbecy – jako osoba, która przyjechała 
zza żelaznej kurtyny, z zasady była podejrzana. Za 
każdym razem dostawała to samo zadanie – miała 
opisać pobyt w Niemczech. I robiła to – dziesięć 
razy pisała dokument tej samej treści. No, może 
czasem delikatnie zmieniały się konstrukcje gra-
matyczne. „Przecież wczoraj już pisaliście o gło-
dówce i azylu, obywatelko!” – irytował się prze-
słuchujący ją esbek. „Owszem. Nie mam nic do 
dodania i powiedziałam to panom już pierwszego 
dnia. Nie wiem tylko, dlaczego z uporem godnym 
lepszej sprawy każecie mi tu codziennie przycho-
dzić i pisać coś, co znacie na pamięć. Nie dziwi 
mnie wasz brak szacunku do mojego czasu, ale 
myślałam, że szanujecie swój własny…”.

Kolejnym problemem była praca, a właściwie 
jej brak. W Gdańsku nie potrzebowali ani na-
uczyciela biologii, ani osoby z wykształceniem 
muzycznym.

Hania spędzała całe dnie, siedząc w mieszka-
niu matki. Mama i ojczym wychodzili do pracy, 
w całym budynku panowała grobowa cisza. Coraz 
częściej myślała, że chyba ma depresję. „Po co wła-
ściwie tu wróciłam? – myślała. – Przecież mój dom 
przeniósł się do Niemiec. Po co go porzuciłam? 
W imię czego zostawiłam rodzinę?”.

Zdarzało się, że spędziła na takich ponurych 
rozmyślaniach cały dzień. Większość czasu leżała 
w łóżku, jadła byle co. W nocy nie mogła spać, 
przewracała się z boku na bok, było jej gorąco, 
a chwilę później przechodziły ją zimne dreszcze. 
Mama i ojczym nie zapewniali jej towarzystwa 
– oboje byli lekarzami, nie mogli zrezygnować 
z dyżurów. Nikt jej nie odwiedzał – wszyscy zna-
jomi byli internowani.

Tym bardziej zaskoczyło ją, gdy pewnego dnia 
usłyszała dzwonek do drzwi. W pierwszej chwili po-
myślała, że się przesłyszała, ale charakterystyczny 
dźwięk rozległ się po raz kolejny. Zerwała się z łóż-
ka, wciągnęła szlafrok i ruszyła w stronę drzwi. 

Na progu stał ksiądz Henryk Jankowski.
Martyna Werra

Cdn.
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Z głębokim żalem informujemy, że zmarł Jarosław Dziubek, działacz opozycyjny w latach 
1982-1985, samorządowiec, lider NSZZ „Solidarność” w Leroy-Merlin.

Śp. Jarosław Dziubek urodził się w 1961 roku w Gdańsku.
Od stycznia 1982 r. był członkiem zorganizowanej grupy oporu, która m.in. malowała ha-

sła przeciwko komunie na murach budynków mieszkalnych oraz zakładów pracy. W dniu 12 
października 1982 r. brał udział w demonstracjach ulicznych w Gdańsku w proteście przeciwko 
decyzji Sejmu PRL o przyjęciu nowej ustawy o związkach zawodowych, która delegalizowała NSZZ 
„Solidarność”. W trakcie rozpraszania demonstracji  został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, 
po czym w dniu 13 października 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie 
Śledczym w Gdańsku. W dniu 9 marca 1983 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku uniewinnił go od sta-
wianych zarzutów. Jesienią 1983 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, 
w trakcie której również był szykanowany za swoje poglądy polityczne. Na skutek prowokacji 
przeprowadzonej przez zastępcę dowódcy kompani ds. politycznych został 28 sierpnia 1985 r. 
tymczasowo aresztowany i wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 
30 listopada 1985 r. skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Jarosław Dziubek był świadkiem śmierci „Tolka” Browarczyka w 1981 r. – Gdy  jakiś czas temu 
zobaczyłem w mediach zdjęcie Antoniego Browarczyka, powróciły obrazy z 17 grudnia 1981 roku 
– wyjaśnia Dziubek, który tego dnia uczestniczył w centrum Gdańska w manifestacji przeciw 
wprowadzeniu stanu wojennego. W demonstrację włączył się również Browarczyk, wracający do 
domu z praktyk w zakładzie elektromechanicznym.

Jarosław Dziubek został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Odszedł 
Jarosław Dziubek

Ze smutkiem informujemy, że 10 grudnia 2022 r. odszedł do Pana ks. prałat Stanisław 
Cieniewicz, dziekan dekanatu tczewskiego, wychowawca młodzieży, budowniczy ko-
ścioła NMP Matki Kościoła w Tczewie  Suchostrzygach, w PRL kapelan opozycji i „Soli-
darności”, organizator nabożeństw i uroczystości patriotycznych, orędownik dialogu, 
wrażliwy na sprawy społeczne, Honorowy Członek  NSZZ „Solidarność”.

Ksiądz Stanisław Cieniewicz urodził się 14 kwietnia 1940 r. w Czersku, dzieciństwo spędził 
w Gdyni. W 1960 ukończył Collegium Marianum w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 
1964 r. W 1980 r. został proboszczem nowo ustanowionej parafii Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła w Tczewie. Prowadził budowę kościoła od 1982 do 1998 r. Pełnił do 2013 roku funkcję 
dziekana dekanatu tczewskiego.

Ksiądz Stanisław Cieniewicz w notatce naczelnika Wydziału IV WUSW (wydział SB zajmujący 
się Kościołem i tzw. związkami wyznaniowymi) w Gdańsku z 5 lutego 1987 r. został zaliczony do 
księży prezentujących „negatywną” postawę społeczno-polityczną: „Negatywnie ustosunkowa-
ny do ustroju PRL. Utrzymywał kontakty z przedstawicielami opozycji politycznej, udzielał im 
pomocy i wsparcia materialnego oraz organizował dla nich i z ich udziałem nabożeństwa inten-
cjonalne”. Ksiądz Cieniewicz otrzymał tytuł kanonika Kapituły Katedralnej Pelplińskiej. Władze 
samorządowe Tczewa nadały mu w 1990 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta. W 1992 r. został 
diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy.

VIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”  w 1996 roku nadał księdzu Cieniewiczowi 
tytuł Honorowego  Członka  NSZZ „Solidarność”. 

Został pochowany 14 grudnia 2022 roku na cmentarzu Komunalnym w Tczewie.

Pożegnanie księdza 
Stanisława Cieniewicza

Podobnie jak w latach ubiegłych, gdy wkraczamy w okres 
rozliczeń podatkowych zwracamy się do członków i sympaty-
ków „Solidarności” z prośbą o przekazanie części zapłacone-
go już podatku dochodowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, organizacji założonej przez  Region Gdański 
NSZZ „Solidarność” i Związek Pracodawców Forum Okręto-
we. W tym roku jest to możliwość odpisania kwoty w wyso-
kości 1,5 procenta. Jeśli ideały „Solidarności” są Wam bliskie, 
a wychowanie młodzieży w tradycyjnych wartościach uważacie 
za ważne, prosimy o przekazanie 1,5 procenta.

Co robimy?
Prowadzimy Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność”, 

przygotowujemy programy edukacyjne dla młodzieży, poma-
gamy emerytowanym członkom NSZZ „Solidarność” prowa-
dzić aktywne życie, troszczymy się o pamięć i historię Polski.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i pomóc, możesz to 
zrobić poprzez przekazanie 1,5 procenta podatku. W tym roku 
zebrane środki przekażemy na Fundusz Stypendialny, program 
edukacyjny dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Bohate-
rów Grudnia ’70 oraz program rozwojowy dla związkowych 
seniorów.  Więcej o naszej działalności znajdziecie na www.
pomorskafundacja.org.pl

Program do rozliczeń PIT z wpisanym KRS Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy znajduje się na stronach: www.soli-
darnosc.gda.pl i www.pomorskafundacja.org.pl

Zachęcamy członków „Solidarności” i ich bliskich do 
wsparcia naszej działalności.

KRS: 0000337122

Wesprzyj Pomorską Fundację 
Edukacji i Pracy
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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. Formularz 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 wnio-
ski 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 kalendarzowego aktualizu-
ją ważność legitymacji, przekazując do Zarządu Regionu informacje o stanie uzwiązko-
wienia (podają wykaz osób, które przestały być członkami Związku).
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Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo 
w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym 
z pracodawcą – przewiduje nowelizacja kodeksu pracy. Pracodawcy będą 
mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Koszty pracy zdalnej 
nie będą przychodem.

Nowelizacja wprowadza do kodeksu definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą 
będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez 
pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem za-
mieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośred-
niego porozumiewania się na odległość.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowało 430 posłów, przeciw było 12, nikt 
się nie wstrzymał. Tym samym 1 grudnia 2022 r. Sejm przyjął nowelizację kodeksu 
pracy, która wprowadza możliwość wykonywania pracy zdalnej. Przepisy zgodnie 
z uchwalonym projektem przez Sejm mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2023 r. 
Z kolei przepisy dotyczące badania trzeźwości wejdą w życie w styczniu 2023 r.

Trzy lata po wprowadzeniu przepisów dotyczących pracy zdalnej tzw. ustawą 
covidową z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz sytuacji kryzysowych, re-
gulacje mające uporządkować zasady home office  pojawią się w kodeksie pracy. 

Pracodawcy, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, nadal będą mogli wy-
dawać pracownikom polecenia pracy zdalnej, ale już na podstawie projektowanego 
art. 67(19) § 3 pkt 1 k.p.

Pracodawca będzie miał obowiązek:
 zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi 

pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do jej wykonywania;
 pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją 

narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania 
pracy zdalnej, kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomu-
nikacyjnych;

 pokrycia innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy 
zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu zawartym ze 
związkami zawodowymi lub wydanym regulaminie (lub w przypadku braku 
zawartego porozumienia lub wydania regulaminu – w wydanym poleceniu lub 
porozumieniu zawartym z pracownikiem);

 zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkoleń i pomocy tech-
nicznej niezbędnych do wykonywania tej pracy.
Zgodnie z przyjętymi przepisami pracodawca i pracownik będą mieli możliwość 

ustalenia sposobu wykorzystywania przez pracownika wykonującego swe obowiąz-
ki zdalnie materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych 
do ich wykonywania;  w przypadku niezapewnienia materiałów i narzędzi spełnia-
jących wymagania bezpieczeństwa – pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent 
pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

Pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów pracy albo wypłaty ekwi-
walentu w ich miejsce. Będzie też można przyznać ryczałt, którego wysokość będzie 
odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku 
z pracą zdalną. Przy określeniu ryczałtu lub ekwiwalentu będą brane pod uwagę 
takie elementy, jak: normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń 
technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego na 
potrzeby pracodawcy materiału i jego ceny rynkowe, normy zużycia energii elek-
trycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych.

Pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracow-
nika, wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu nie będą stanowić przychodu 
w rozumieniu przepisów ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128).

W projekcie zaproponowano, by ewentualność pracy zdalnej przysługiwała 
bez możliwości odmowy ze strony pracodawcy m.in. rodzicom, którzy wychowu-
ją dziecko do 4 roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobami 
z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Wyjątkiem byłyby specjalne 
rodzaje pracy, na przykład w służbach mundurowych.

Nowela kodeksu pracy przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hy-
brydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także 
umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. 
To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożar lub 
zalanie w zakładzie pracy.

W 14 dni od uchwalenia zmian w kodeksie pracy mają wejść w życie przepisy 
dotyczące prewencyjnej kontroli trzeźwości. Zgodnie z projektem pracodawca bę-
dzie miał możliwość przeprowadzenia kontroli tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne 
do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony 
mienia. Pracodawcy, którzy zdecydują się na wprowadzenie kontroli trzeźwości, 
będą zobowiązani do określenia w aktach wewnątrzzakładowych grupy lub grup 
pracowników podlegających kontroli oraz sposobu jej przeprowadzania, a także do 
zachowania odpowiednich zasad przetwarzania danych osobowych pracowników 
w związku z kontrolą.

(asg)

Sejm uchwalił:  
praca zdalna na stałe 
w kodeksie pracy Mimo że nazwy – ubezpieczenie 

chorobowe i ubezpieczenie zdro-
wotne – brzmią podobnie, to jed-
nak są to dwie odmienne rzeczy. 
Co je różni? 

Ubezpieczenie chorobowe jest jed-
nym z ubezpieczeń społecznych. Za-
pewnia ono prawo do świadczeń w ra-
zie choroby i macierzyństwa. 

Natomiast ubezpieczenie zdrowotne 
daje prawo do bezpłatnej opieki zdro-
wotnej w ramach publicznej służby 
zdrowia – zarówno ambulatoryjnej, jak 
i szpitalnej. Podmiotem odpowiedzial-
nym za powszechną opiekę zdrowotną 
jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Upraszczając, można powiedzieć, 
że ubezpieczenie zdrowotne umożli-
wia bezpłatne leczenie, a ubezpiecze-
nie chorobowe zapewnia świadczenie 
na czas tego leczenia.

Każdy, kto opłaca składki na ubez-
pieczenie chorobowe, zapewnia sobie 

prawo do świadczeń. Gdy będzie nie-
zdolny do pracy z powodu choroby, 
otrzyma zasiłek chorobowy. Jeżeli bę-
dzie musiał się zająć dzieckiem albo 
innym chorym członkiem rodziny, to 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wy-
płaci mu zasiłek opiekuńczy. Świadcze-
nie rehabilitacyjne otrzyma ten, kto jest 
niezdolny do pracy i wykorzystał już 
zasiłek chorobowy, ale jest szansa, że tę 
zdolność odzyska po dalszym leczeniu 
lub rehabilitacji. Zasiłek macierzyński 
przysługuje natomiast po urodzeniu lub 
przyjęciu dziecka na wychowanie. To 
właśnie z ubezpieczenia chorobowego 
finansowane są zasiłki za czas kwaran-
tanny i izolacji. 

Ubezpieczenie chorobowe może 
być obowiązkowe, jak np. w przypadku 
pracujących na umowę o pracę, albo 
dobrowolne, jak przy umowie zlecenia 
lub własnej działalności gospodarczej. 
Trzeba pamiętać, że jeśli zleceniobior-
ca lub przedsiębiorca nie przystąpi 

do ubezpieczenia chorobowego, to 
nie otrzyma przysługujących z niego 
świadczeń. Warto mieć to na uwadze, 
zwłaszcza że składka na to ubezpiecze-
nie wynosi jedynie 2,45 proc. podstawy 
wymiaru.

Ubezpieczenie zdrowotne jest obo-
wiązkowe dla każdego, kto wykonuje 
umowę o pracę, umowę zlecenia, pro-
wadzi działalność gospodarczą, jest 
emerytem albo osobą bezrobotną zare-
jestrowaną w urzędzie pracy. Jeśli ktoś 
nie ma tytułu do tego ubezpieczenia, 
to powinien zostać do niego zgłoszony 
jako członek rodziny. Takie zgłoszenie 
np. małżonka nie podwyższa składki. 
Jeśli ktoś nie może zostać ubezpieczo-
ny jako członek rodziny, to powinien 
przystąpić do tego ubezpieczenia do-
browolnie. Instrukcja jak to zrobić jest 
dostępna na stronie www.nfz.gov.pl.

Krzysztof Cieszyński,  
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa pomorskiego 

Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne

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

Wysokość emerytur niejednokrotnie 
wzbudza wiele emocji A jak oblicza się to 
świadczenie? W Polsce obowiązuje zasada 
zdefiniowanej składki i wysokość emery-
tury zależy od sumy składek opłaconych w 
czasie całej aktywności zawodowej.

Prawo do emerytury powszechnej 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
przysługuje każdemu, kto ukończył 
wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn oraz opłacił przynajm-
niej jedną składkę na ubezpieczenia 
społeczne lub emerytalno-rentowe. 

Samo wyliczenie emerytury spro-
wadza się do prostego dzielenia. W 
liczniku jest kwota zwaloryzowanych 
składek na ubezpieczenie emerytalne 
zapisanych na indywidualnym koncie 
ubezpieczonego i subkoncie oraz zwa-
loryzowanego kapitału początkowego, 
czyli odtworzonej kwoty składek na 
ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 
stycznia 1999 r. Mianownik to nato-

miast wyrażone w miesiącach średnie 
dalsze trwanie życia. 

Na wysokości emerytury wpływa staż 
pracy. Im więcej zgromadzonych składek i 
późniejsze przejście na emeryturę, tym wyż-
sze świadczenie. Każdy rok przepracowany 
po osiągnięciu wieku emerytalnego może 
podwyższyć świadczenie nawet o 15 proc. 
Ustawa określa jedynie minimalny wiek 
przejścia na emeryturę. Jest ona bowiem 
prawem i każdy sam podejmuje decyzję 
o zakończeniu aktywności zawodowej.

Od stażu pracy zależy, czy świadczenie 
nie będzie niższe od najniższej gwaranto-
wanej emerytury, która od 1 stycznia 2023 r. 
wynosi 1588,44 zł. Dostanie je kobieta, 
która posiada co najmniej 20 lat okresów 
składkowych i nieskładkowych oraz męż-
czyzna, który ma ich co najmniej 25. Okre-
sy składkowe to te związane z aktywnością 
zawodową, takie jak czas ubezpieczenia 
czy samodzielnego opłacania składek. Na-
tomiast nieskładkowe to brak aktywności 

zawodowej, np. nauka w szkole wyższej czy 
pobieranie zasiłku chorobowego. Okresy 
nieskładkowe nie mogą przekraczać 1/3 
okresów składkowych.

Na wysokość emerytury znacząco 
wpływa też waloryzacja składek i ka-
pitału początkowego. Polega ona na 
pomnożeniu zapisanych w ZUS kwot 
przez wskaźnik waloryzacji.

Można spróbować obliczyć, ile 
powinniśmy odłożyć kapitału eme-
rytalnego, aby otrzymać emeryturę w 
oczekiwanej wysokości. Można także 
sprawdzić stopę zastąpienia, czyli stosu-
nek przeciętnej emerytury do przecięt-
nej pensji. Pomocą służą tu pracujący w 
ZUS doradcy emerytalni. Hipotetyczną 
emeryturę można także obliczyć samo-
dzielnie, korzystając z kalkulatora eme-
rytalnego na Platformie Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS. 

Krzysztof Cieszyński,  
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

Wzór na emeryturę
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W roku 2023 weszły w życie istotne 
zmiany w prawie pracy i przepisach 
ubezpieczeniowych.

I.  Jak co roku wzrasta pensja 
minimalna

Od 1 stycznia 2023 r. płaca mini-
malna wzrośnie do 3490 zł brutto, 
a od 1 lipca – do 3600 zł brutto. W 
lipcu płaca minimalna będzie o 590 zł 
wyższa niż minimalne wynagrodzenie 
za pracę w 2022 roku. 

Stawka godzinowa od umów zle-
cenia od stycznia wynosi 22,80 zł, 
a od lipca 23,50 zł.

Wzrost wynagrodzenia pociągnie za 
sobą zmiany w wysokości niektórych 
świadczeń pracowniczych, których 
wysokość jest pochodną minimalnej 
pensji. I tak wzrośnie kwota dodatku 
stażowego, minimalnego odszkodowa-
nia od pracodawcy, który dopuścił się 
wobec pracownika mobbingu, dodatku 
za pracę w porze nocnej, kwoty wolnej 
od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, 
którą należy pozostawić pracownikowi 
do dyspozycji. 

Dla przypomnienia: zgodnie z art. 
151(7) kodeksu pracy pora nocna obej-
muje okres między godziną 21.00 a 
7.00. Wynosi ona równo 8 godzin. Pra-
codawca zobowiązany jest określić w 
regulaminie zakładu pracy porę nocną. 
Wyjątek stanowi zasada odnosząca się 
do przedsiębiorców, na których nie zo-
stał nałożony obowiązek sporządzania 
regulaminu przedsiębiorstwa. W takim 
przypadku pracodawca zobligowany 
jest do powiadomienia pracowników o 
porze nocnej w informacji dodatkowej 
o warunkach zatrudnienia. Za pracę 
w porze nocnej należy się dodatek w 
wysokości 20 proc. stawki godzinowej 
wynikającej z minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, za każdą godzinę pracy 
w porze nocnej.

Pracownik, który doznał mobbin-
gu lub wskutek mobbingu rozwiązał 
umowę o pracę, ma prawo dochodzić 
od pracodawcy odszkodowania w wy-
sokości nie niższej niż ustawowa płaca 
minimalna.

II. Waloryzacja emerytur 
w 2023 roku może być 
rekordowa

W ustawie o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
w 2023 r. modyfikuje się obowiązujące 
zasady waloryzacji poprzez:

1. podwyższenie najniższych świad-
czeń odpowiednio do:

 1588,44 zł w przypadku najniższej 
emerytury, renty z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy, renty rodzin-
nej i renty socjalnej,

 1191,33 zł w przypadku najniższej 
renty z tytułu częściowej niezdolno-
ści do pracy;

2. zastosowanie ustawowego wskaź-
nika waloryzacji na poziomie 
113,80  proc. przy zapewnieniu mi-
nimalnej gwarantowanej podwyżki 
świadczenia na poziomie 250 zł.
Wzrosną też dodatki do emerytur. 

Waloryzowane będą również renty, 
renty rodzinne, socjalne czy zasiłki 
przedemerytalne, oraz dodatki, które 
przysługują osobom po 75 roku życia. 

Waloryzacja nastąpi od 1 marca 
2023 r.

Ustawa podwyższa ponadto podsta-
wę wymiaru renty inwalidzkiej, o której 
mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 maja 
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wo-
jennych i wojskowych oraz ich rodzin 
– z kwoty 2851,27zł do kwoty 3485,25 
zł.

Ustawa w art. 3 zawiera również 
regulację obejmującą podwyższenie 
świadczeń przedemerytalnych.

W art. 4 w ustawie z dnia 20 marca 
2015 r. o działaczach opozycji antyko-
munistycznej oraz osobach represjo-
nowanych z powodów politycznych 
wprowadzono zmianę podwyższającą 
próg dochodowy (z 2450 zł do kwoty 
3046,29 zł), od którego przysługuje 
świadczenie wyrównawcze dla osób, 
które pobierają emeryturę lub rentę 
inwalidzką albo rentę z tytułu niezdol-
ności do pracy w wysokości niższej niż 
określona w ustawie.

Ustawa w zmianach do ustawy z 
dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu 
uzupełniającym dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji podnosi 
próg dochodowy uprawniający do tego 
świadczenia (z kwoty 1750 zł do kwoty 
2157,80 zł).

III. Zmiany w kodeksie pracy

W 2023 roku czekają duże zmiany 
w kodeksie pracy z uwagi na koniecz-
ność dostosowania prawa polskiego do 
unijnych dyrektyw. A dokładnie chodzi 
o dwie dyrektywy, których regulacje 
Polska powinna była wdrożyć już na 
początku sierpnia 2022 roku:

Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 
20 czerwca 2019 roku w sprawie przej-
rzystych i przewidywalnych warunków 
pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. 
L nr 186, str. 105);

Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 
20 czerwca 2019 roku w sprawie rów-
nowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym rodziców i opiekunów oraz 
uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/
UE (Dz. Urz. UE. L. nr 188, str. 79).

Nowy kodeks pracy obfituje w mo-
dyfikacje dotyczące szczególnie rodzi-
ców i opiekunów dzieci. Nic dziwnego, 
bowiem główna koncepcja dyrektyw 
polega na poprawie warunków pracy 
oraz osiągnięciu równości kobiet i męż-
czyzn na rynku pracy. Cel ten będzie 
realizowany poprzez zagwarantowanie 
pracownikom będącym rodzicami lub 
opiekunami godzenia życia zawodo-
wego z życiem rodzinnym (work – life 
balance) poprzez bardziej elastyczny 
czas pracy, zmiany w urlopach rodzi-
cielskich, nowy urlop opiekuńczy, do-
datkową przerwę w pracy oraz pracę 
zdalną.

IV. Odpis na zfśs w 2023 r.

W 2023 r. odpis na zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych ma być w tej 
samej wysokości co obecnie. 

W 2023 r. w odniesieniu do nauczy-
cieli stosowana będzie, tak samo jak w 
roku 2022, kwota bazowa obowiązująca 
w dniu 1 stycznia 2019 r. To oznacza, że 
podstawą będzie kwota 3045,21 zł.

Zgodnie z Kartą nauczyciela odpisu 
na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych dla nauczycieli dokonuje się, 
przyjmując do wyliczeń 110 proc. kwo-
ty bazowej – w 2023 r. będzie to więc 
3349,73 zł.

Nie zmieni się również odpis na zfśs 
pracowników samorządowych. Podsta-
wą naliczania będzie wynagrodzenie 
miesięczne w gospodarce narodowej 
w drugim półroczu 2019 r., a zatem 
4434,58 zł. Odpis, wynoszący 37,5 proc. 
tego wynagrodzenia, wyniesie w tym 
roku 1662,97 zł.

Oznacza to, że w 2023 roku odpis na 
zfśs wyniesie:
 1662,97 zł na pracownika zatrud-

nionego w normalnych warunkach 
pracy,

 2217,29 zł na pracownika wykonu-
jącego prace w szczególnych wa-
runkach lub prace o szczególnym 
charakterze,

  221,73 zł na młodocianego w I roku 
nauki,

  266,07 zł na młodocianego w II 
roku nauki,

  310,42 zł na młodocianego w III 
roku nauki.

Kto ma obowiązek tworzyć zfśs
Pracodawcy prowadzący działalność 

w formie jednostek budżetowych i sa-
morządowych zakładów budżetowych 
tworzą fundusz bez względu na liczbę 
pracowników zatrudnianych na dzień 1 
stycznia danego roku kalendarzowego.

Zmiany w prawie pracy w 2023 roku 
Natomiast dla pozostałych praco-

dawców zasady tworzenia zfśs zależą 
od liczby zatrudnionych osób.

Tutaj obowiązek tworzenia funduszu 
socjalnego mają pracodawcy, którzy na 
dzień 1 stycznia danego roku kalenda-
rzowego zatrudniają co najmniej:
 50 pracowników w przeliczeniu na 

pełne etaty,
 20 i mniej niż 50 pracowników w 

przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z 
wnioskiem o utworzenie funduszu 
wystąpiła zakładowa organizacja 
związkowa.
Pracodawcy zatrudniający mniej 

niż 50 pracowników w przeliczeniu 
na pełne etaty mogą podjąć decyzję o 
nietworzeniu funduszu oraz niewypła-
caniu świadczenia urlopowego.

V. Polski Ład w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują 
nowe zasady stosowania kwoty wol-
nej od podatku przy poborze zali-
czek przez płatników, jak również 
składania oświadczeń i wniosków 
przez podatników 

Nowością jest możliwość:
 upoważnienia wszystkich płatników 

do stosowania kwoty wolnej od po-
datku, w tym np. zleceniodawców, 
oraz

 podziału 1/12 kwoty zmniejszającej 
podatek (300 zł) w danym miesiącu 
aż na trzech płatników.
Podatnik może zdecydować o sposo-

bie, w jakim może złożyć oświadczenie 
o stosowaniu kwoty zmniejszającej po-
datek. Oświadczenie może być złożone 
na piśmie albo w inny sposób przyjęty 
u danego płatnika (np. poprzez elek-
troniczny system kadrowo-płacowy). 
Jeśli jednak podatnik złoży płatnikowi 
oświadczenie PIT-2, PIT-2A lub PIT-
-3, to płatnik musi je przyjąć.

Płatnicy, którzy dotychczas stoso-
wali „z urzędu” pomniejszenie zaliczki 
na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej 
podatek, są nadal zobligowani do sto-
sowania tego pomniejszenia. Jednak o 
jego wysokości podatnik może zdecy-
dować samodzielnie, składając oświad-
czenie o innym podziale tej kwoty (1/24 
lub 1/36), albo złożyć wniosek o rezy-
gnację ze stosowania pomniejszenia.

Przykład 1
Pan Tadeusz jest emerytem i dora-

bia do emerytury na umowie o pracę. 
Chciałby podzielić kwotę zmniejszają-
cą podatek na tych dwóch płatników. 
Jak ma to zrobić?
Odpowiedź: 

Organ rentowy stosuje 1/12 kwoty 
zmniejszającej podatek z mocy usta-
wy (300 zł). Aby ustanowić podział tej 
kwoty na dwóch płatników, pan Tade-
usz musi złożyć organowi rentowemu 
oświadczenie, wskazując w nim upraw-
nienie do pomniejszenia zaliczki o 1/24 
kwoty zmniejszającej podatek (150 zł). 
Oświadczenie to organ rentowy zasto-
suje najpóźniej od drugiego miesiąca 
po miesiącu otrzymania oświadczenia. 
Pracodawcy stosują pomniejszenie 
tylko na wniosek pracownika. Zatem 
pan Tadeusz może złożyć pracodaw-
cy oświadczenie, we wskazanej przez 
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niego formie, w którym upoważni tego 
płatnika do pomniejszenia zaliczki o 
1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 
zł). Złożone oświadczenie pracodawca 
musi uwzględnić najpóźniej od następ-
nego miesiąca po jego otrzymaniu.

Przykład 2
Pani Barbara złożyła PIT-2 swojemu 

pracodawcy trzy lata temu, zatrudniając 
się w tej firmie. Czy w związku z wpro-
wadzonymi zmianami od 2023 r. musi 
ponownie złożyć to oświadczenie?
Odpowiedź: 

Nie, oświadczenie złożone w latach 
ubiegłych pozostaje aktualne, aż do jego 
wycofania bądź zmiany. Jeśli zatem stan 
faktyczny upoważniający płatnika do 
pomniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty 
zmniejszającej podatek nie uległ zmia-
nie, to pani Barbara nie musi składać 
nowego oświadczenia.

Brak obowiązku poboru zaliczek 
na podatek

Można zwolnić płatnika z obowiąz-
ku poboru zaliczek w trakcie roku. Od 
2023 r. można to zrobić w stosunku do 
każdego płatnika. Jest taka możliwość, 
jeśli podatnik przewiduje, że dochody 
podlegające opodatkowaniu według 
skali podatkowej nie przekroczą 30 000 
zł, czyli kwoty wolnej od podatku. W 
tym celu konieczne jest złożenie płatni-
kowi wniosku o niepobieranie zaliczek. 
Taki wniosek należy składać w każdym 
roku odrębnie.

VI. Czas pracy w 2023 roku

Wymiar czasu pracy w 2023 r. to 250 
dni pracujące i 115 dni wolnych. 13 z 
tych dni to święta wolne od pracy, z 
czego jedno z nich wypada w sobotę 11 
listopada i pracodawca jest obowiązany 
udzielić w zamian dodatkowego dnia 
wolnego. Pracodawca nie ma obowiąz-
ku udzielenia dnia wolnego, gdy święto 
wypadnie w niedzielę (np. 1 stycznia, 
9 kwietnia), która jest dla pracownika 
dniem wolnym od pracy.

Dniami ustawowo wolnymi od pracy 
w 2023 roku są:
 1 stycznia (niedziela) – Nowy Rok, 
 6 stycznia (piątek) – Święto Trzech 

Króli, 
 9 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc, 
 10 kwietnia (poniedziałek) – drugi 

dzień Wielkiej Nocy, 
 1 maja (poniedziałek) – Święto Pra-

cy, 
 3 maja (środa) – Święto Narodowe 

Trzeciego Maja, 
 28 maja (niedziela) – Zielone Świąt-

ki, 
 8 czerwca (czwartek) – Boże Ciało, 
 15 sierpnia (wtorek) – Wniebowzię-

cie Najświętszej Maryi Panny, 
 1 listopada (środa) – Wszystkich 

Świętych, 
 11 listopada (sobota) – Narodowe 

Święto Niepodległości, 
 25 grudnia (poniedziałek) – pierw-

szy dzień Bożego Narodzenia, 
 26 grudnia (wtorek) – drugi dzień 

Bożego Narodzenia. 
Stan prawny na 1 stycznia 2023 r.

Maria Szwajkiewicz
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Początek stycznia to tradycyjnie 
już okres, w którym na siłowniach 
i w innych miejscach związanych 
z aktywnością sportową można 
spotkać więcej osób. To zapewne 
pokłosie podejmowanych nowo-
rocznych postanowień większej 
dbałości o zdrowie. Nagła zmiana 
nawyków niekoniecznie będzie dla 
nas korzystna. Zdecydowanie lepiej 
wziąć przykład z tych, którzy mówią 
o wytrwaniu w swoich celach przez 
lata, a nie stawianiu sobie wygó-
rowanych noworocznych posta-
nowień. Tak jak przykładowo robi 
to Florian Słończyński, kierownik 
Oddziału Zarządu Regionu Gdań-
skiego w Malborku. 

Najlepszą przestrogą przed rzu-
caniem się na głęboką wodę może 
być zdarzenie, jakie miało miejsce na 
samym początku stycznia 2022 roku 
w jednej z gdańskich siłowni. Radio 
Gdańsk poinformowało wówczas, że 
45-latek zasłabł w czasie ćwiczeń i mi-
mo udzielonej pomocy zmarł. Mężczy-
zna uczestniczył w zajęciach na rowe-
rach. W praktyce oznacza to trening 
kardio, w którym obciążenie dla układu 
krwionośnego warto zwiększać stop-
niowo, a nie nagle. Nie wiadomo, czy 
ćwiczył on od dłuższego czasu, ale nie 
można wykluczyć, że chciał zacząć… 
„od nowego roku”. Jak więc robić to 
rozsądnie? 

– Wystartuj na spokojnie – polecają 
trenerzy z platformy Yes2Move. – Je-
śli dawno nie ćwiczyłeś, nie rzucaj się 
na mocny, wymagający trening, tym 
bardziej że dla kogoś budzącego się 
jak niedźwiedź po zimowym śnie do 
aktywności fizycznej, nawet ćwiczenia 
o niskiej intensywności mogą okazać 
się niemałym wyzwaniem. Pomyśl 
jednak o tym, że z każdym kolejnym 
będziesz coraz silniejszy. Nie porównuj 
się z innymi, chyba że to faktycznie cię 
motywuje. Jednak warto, przynajmniej 
na początku, ścigać się przede wszyst-
kim ze sobą. Pamiętaj, że zawsze będą 
mocniejsi, ale i słabsi. Koncentruj się na 
własnych postępach, bo każdy trening 
to kolejny krok do lepszego zdrowia. 

W podobny sposób do regularnych 
treningów podchodzi m.in. Florian 
Słończyński. – Nie uznaję postanowień 
noworocznych, nigdy ich nie robiłem. 
Chodzi o to, aby wytrwać w tym, co ro-
bię – stwierdza szef malborskiego od-
działu Związku. Jak zaznacza, mówiąc 
o jego treningach w siłowni trzeba za-
stosować cudzysłów, choćby ze względu 
na wiek, ale rzecz w tym, aby po prostu 
być aktywnym: – Ćwiczę już kilka lat i 
staram się to robić co drugi dzień, kon-
sekwentnie dla własnego zdrowia.  

Niezależnie od pory roku 

Jeśli ktoś szuka jakichś form aktyw-
ności, to zima nie będzie mogła być 
wymówką, aczkolwiek  może znaczą-
co wpłynąć na poziom komfortu. Jak 
choćby w przypadku jazdy na rowe-
rze. Da się bowiem jeździć po śniegu 
i przy ujemnej temperaturze, ale – po 
pierwsze – dla wielu osób nie będzie 
to przyjemne, a po drugie – wymusi 
wydatki.  

Aktywnie przez cały rok, nie tylko w styczniu

„x”, to ja zrobię „y”. Przykładowo: „jak 
tylko wrócę do domu, to wychodzę na 
siłownię” albo „gdy się obudzę, przy-
gotuję zdrowe śniadanie”. Jeśli powiemy 
sobie konkretnie, gdzie, kiedy i w jakiej 
formie zamierzamy realizować nasze 
założenie, wtedy zwiększają się szan-
se na osiągnięcie sukcesu – radzi Ewa 
Jarczewska-Gerc, psycholog społeczny 
wykładająca na uniwersytecie SWPS. 

Ekspertka przypomina, że to, jak 
intensywnie możemy wprowadzać 
zmiany, zależy od naszej osobowości. 
Niektórzy wolą przeprowadzić całko-
witą rewolucję i odmienić się w jednym 
momencie. Motywacją do takiego dzia-
łania najczęściej są złe doświadczenia. 
W konsekwencji choroby lub rozwo-
du może nastąpić tzw. dezintegracja 
pozytywna, czyli proces prowadzący 
do zmiany. Negatywne doświadcze-
nie sprawia, że dotychczas istniejąca 
struktura rozpada się. I choć na po-
czątku może nam się wydawać, że jest 
to zmiana na gorsze, za chwilę może się 
okazać zbawienna i pozytywna.

– Zwykle jednak proces zmian za-
chodzi stopniowo – zauważa Ewa Jar-
czewska-Gerc. – Jeden dobry nawyk, je-
den mały krok, jest w stanie uruchomić 
pozytywne zmiany w innych obszarach. 
Z badań wynika, że osoby, które zaczy-
nają ćwiczyć, mają lepszy nastrój, dbają 
o zdrowe odżywianie, rzadziej tracą nad 
sobą panowanie, przestają palić, krócej 
oglądają telewizję, lepiej śpią, poprawia-
ją jakość relacji z bliskimi, a nawet… 
częściej myją zęby. Dzięki jednej drob-
nej zmianie następuje efekt domina.

Krytyczny moment

Do wykształcenia nawyku potrzeba 
około trzech miesięcy. Badania pokazu-
ją jednak, że czas po zakończeniu tego 
okresu stanowi punkt krytyczny w kon-
tekście podtrzymania zamierzonego 
celu. Dla postanowień noworocznych 
będzie to więc czas przed Wielkano-
cą. Najwięcej osób porzuci wówczas 
swoje postanowienia właśnie w tym 
czasie, wychodząc z założenia, że prze-
cież możemy sobie trochę odpuścić... 
W końcu już tyle wytrwaliśmy. Dlatego 
w tym momencie należy być niezwykle 
czujnym. 

– Nie ma łatwego przepisu na efek-
tywność i wytrwałość – mówi psycho-
log z SWPS. – Bez wątpienia nie jest 
nim wyobrażanie sobie już osiągniętego 
wyniku i celebrowanie sukcesu, zanim 
podejmiemy jakikolwiek wysiłek. To, 
co może nam pomóc, to skupienie się 
na drodze, procesie dążenia do celu. 
Wyobrażanie sobie kolejnych kroków 
działania, które muszą być podjęte, 
aby osiągnąć cel, sprawia, że zaczyna-
my dostrzegać wzajemne powiązania 
pomiędzy poszczególnymi etapami, 
formułując w ten sposób spójny plan 
akcji. Dostrzegamy także przeszkody, 
które mogą się pojawić, dzięki czemu 
jesteśmy w stanie wprzód przygoto-
wać „plan B”. To właśnie droga, która 
prowadzi nas do upragnionego celu 
jest kluczem do sukcesu, który staje się 
wówczas miłym „produktem ubocz-
nym” naszej efektywności. 

Tomasz Modzelewski 

– W takiej sytuacji trzeba kupić 
odpowiednie ubrania, które będą 
przystosowane do niskiej temperatury 
– przestrzega Bartosz Byczuk z Działu 
Księgowości Zarządu Regionu Gdań-
skiego, który preferuje jazdę, gdy na 
dworze jest już na stałe powyżej 5–7 
stopni C (co dla wielu osób i tak będzie 
zbyt niską temperaturą). 

– Znacznie przyjemniej się jeździ 
rowerem niż samochodem, gdy trzeba 
stać w korkach – dodaje. – Sam z auta 
korzystam raptem kilka razy w mie-
siącu, gdy trzeba pojechać na większe 
zakupy, a na co dzień do pracy czy przy-
kładowo do rodziców jeżdżę rowerem. 

Zimę można wykorzystać także na 
zwyczajne przygotowanie się do sezonu, 
o czym pisaliśmy już na łamach „Ma-
gazynu”. 

– Rozciągam się i wiosłuję rękoma 
przed lustrem, tylko najpierw ustalam, 
czy mam do wykonania 100, 200, 400 
czy przykładowo 1000 powtórzeń. Tak, 
żeby nie przesadzić. Im bliżej jest ter-
minu wypłynięcia, tym bardziej zwięk-
szam liczbę powtórzeń i bardzo mi to 
pomaga – opowiadał Andrzej Netkow-
ski, tczewianin, podróżnik, który na 40-
-lecie NSZZ „Solidarność” przepłynął 
kajakiem Wisłę na odcinku od Krakowa 
aż do Tczewa. 

Na wspomniane przez tczewianina 
stopniowanie obciążenia zwracają uwa-
gę także trenerzy z Yes2Move. – Słuchaj 
swojego ciała i to najważniejsza wska-
zówka na dobry start – można prze-
czytać w poradach. – Nigdy nie ćwicz 
w bólu i wbrew sobie. Oczywiście jest 
cienka granica pomiędzy niechęcią wy-
nikającą z tkwiącego w każdym z nas 
lenia i dyskomfortem związanym z jego 
pokonaniem a sytuacją, kiedy trenuje-
my w niezgodzie ze wszystkimi sygna-
łami z ciała, takimi jak niepokojący ból, 
szczególnie w stawach czy kręgosłupie. 
Tych ostatnich absolutnie nie lekceważ 
i traktuj jako sygnały ostrzegawcze. 

I właśnie dlatego czasem warto – lub 
wręcz trzeba, jeśli wymaga tego zdrowie 
– zrobić przerwę od treningów. 

Powrót od nowego roku

– Ostatni kwartał, ze względów 
zdrowotnych, był dla mnie dość ubo-
gi w aktywność fizyczną. Dotychczas 
miałam cztery intensywne treningi w 
tygodniu, a ich liczba nagle spadła do 
zera – mówi Jagna Łobodzińska, kie-
rownik Działu Programów Europej-
skich Zarządu Regionu Gdańskiego. 
– Ale mam silne postanowienie, by od 
nowego roku wrócić do dawnego reżi-
mu, m.in. boksu i treningów siłowych, 
a do tego oczywiście ruchu na świeżym 
powietrzu, czyli spacerów trwających 
przynajmniej półtorej godziny z psem 
oraz jazdy na rowerze. Oby udało mi 
się wytrwać.

Jak sugeruje innym, przede wszyst-
kim należy znaleźć sport lub rodzaj ru-
chu, który będzie nam odpowiadał i do 
którego mamy predyspozycje. A także 
wziąć pod uwagę ograniczenia, proble-
my ze stawami czy ciśnieniem, które 
mogą eliminować możliwość uprawia-
nia niektórych dyscyplin. Ruch ma być 
dla nas relaksem, oderwaniem od co-
dziennych obowiązków i stresów. 

Jeśli coś będziemy robić na siłę, bez 
przyjemności, to nie będziemy zado-
woleni z wyników, a wówczas trudno 
zmobilizować się do kontynuowania 
aktywności. 

Co na to psychologia?

Noworoczne cele warto bardzo 
mocno skonkretyzować. – Często for-
mułujemy swoje intencje w formie 
przyszłościowej i ogólnej, na przykład: 
„będę ćwiczyć”, „będę się odchudzać”, 
„będę się zdrowo odżywiać”. Zamiary 
należy natomiast definiować w formie 
implikacji. Jeśli wydarzy się sytuacja 

 Jeśli dawno nie ćwiczyłeś, 
nie rzucaj się na mocny, 
wymagający trening, 
tym bardziej że dla 
kogoś budzącego się jak 
niedźwiedź po zimowym 
śnie do aktywności fizycznej, 
nawet ćwiczenia o niskiej 
intensywności mogą okazać 
się niemałym wyzwaniem. 
Pomyśl jednak o tym, że 
z każdym kolejnym będziesz 
coraz silniejszy. 

Należy znaleźć sport lub rodzaj ruchu, który będzie nam odpowiadał i do którego mamy predyspozycje. A także wziąć pod 
uwagę ograniczenia, problemy ze stawami czy ciśnieniem, które mogą eliminować możliwość uprawiania niektórych dyscyplin.
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NA KOŃCU JĘZYKAKrzyżówka z państwem faraonów

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 atrybutem słonia z nr. 
11/2022. Otrzymuje ją pan Marcin z 
Torunia. Hasło brzmiało: Wiele rąk czyni 
pracę lekką. Nagrodę wyślemy pocztą. 

POZIOMO
7) państwo faraonów i piramid, 8) kleryk 
w seminarium, 9) potocznie ogród 
zoologiczny, 10) miasto z Akropolem, 
13) główna tętnica, 17) korpus admi-
rałów, 18) autoagresja, działalność 
obronna skierowana przeciw antygenom 
własnych tkanek, 19) czubek choinki, 
23) kompan Kokosza, 25) pęcherz po 
oparzeniu, 26) miara papieru, 27) skłon-
ność do powstawania zakrzepicy żylnej 
lub tętniczej.

PIONOWO
1) antałek, 2) dopingują sportowców, 
3) rodzice w slangu młodzieżowym, 
4) potocznie rozruchy uliczne, 5) słodki 
w kostkach, 6) mniejsza od ary, 11) Ko-
ściuszko lub Łomnicki, 12) stolica Kenii, 
14) łupina ziemniaka, 15) policjant inco-
gnito, 16) izolowane przewody elektrycz-
ne, 19) drewniany chodak, 20) imię twórcy 
obrazu „Guernica”, 21) ma dwie piętki, 
22) zwierzchnik mahometan, 23) hałaśliwy 
ubaw, 24) uczucie niepokoju.

(kas)
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Litery z szarych kratek utworzą hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki.
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Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 został rozstrzygnięty. Spośród 
20 finałowych słów internauci wybrali słowo „essa”. Co ono znaczy? Kiedy 
jest stosowane? Z jakimi wyrazami zwycięzca konkurował? 

Do plebiscytu, który trwał od października do końca listopada 2022 roku, zgło-
szono 8221 różnych słów i wyrażeń. W zabawie wzięło udział ponad 250 tysięcy 
osób. Zwycięska essa zdobyła prawie 24 tysiące głosów. W minionym roku młodzież 
zdecydowanie wybierała wyrazy o pozytywnym wydźwięku.

Znaczenie i konteksty użycia
Wyraz „essa” wykorzystywany jest jako ekspresja pozytywnych uczuć, a nawet 

pozdrowienie. Młodzież używa tego słowa, by wyrazić pozytywne emocje: zado-
wolenie, dumę, radość, triumf. „Essa!” wykrzykują zwycięzcy gier internetowych 
oraz uczniowie i studenci cieszący się z dobrej oceny lub każdego pozytywnego 
doświadczenia. „Essą” można się też pozdrawiać, witać lub żegnać, np. zawołać: 
„Essa z tobą!”. Młodzi ludzie, gdy chcą wskazać na swój stan błogości lub luzu, 
mówią: „Mam essę”, „Byłem na essie”, a gdy są w złym nastroju i chcą go poprawić, 
wówczas się „zeessowują” lub „zaessowują”. Zdaniem przewodniczącej jury plebi-
scytu – prof. Anny Wileczek  z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
„essa” jest sygnałem czasu uwolnionego z kieratu codziennych żmudnych powin-
ności, ale też wystarczającym usprawiedliwieniem dla robienia na przykład rzeczy 
niezwykłych, ekstremalnych, które przychodzą łatwo, bo człowiek „ma essę” (jest 
wyluzowany, swobodny).

Wyróżniona „odklejka”
W 2022 roku Nagrodę Jury otrzymało słowo „odklejka”, które oznacza stan ode-

rwania od rzeczywistości lub osobę, która nie rozumie, co się dzieje, jest nieobecna 
myślami, nie zachowuje się odpowiednio. Jak wyjaśnia prof. Wileczek, „odklejkę” 
ma bowiem każdy, kto nie jest wystarczająco „przyklejony do rzeczywistości”, wskutek 
czego „za bardzo odpłynął w krainę marzeń i żyje w swoim świecie”.

W tym momencie warto przypomnieć, że „odklejka” już wcześniej występowała 
w języku potocznym, ale młodzi ludzie odkryli ją na nowo z powodu występującego 
w młodzieżowym slangu przedrostka „od-”,  np.: „odklejony”, „odklejus”, „odkle-
ja”. Przedrostek „od-” występuje także w takich ekspresywnych młodzieżowych sło-
wach, jak: „odlot”, „odpał”, „odjazd”, które wskazują, że młodzi ludzie nie zawsze 
stosują się do reguł dorosłego świata i nie zawsze „trzymają się ziemi”. Naturalne 
jest „przyklejenie” do rzeczywistości, zaś młodzież chętnie porzuca stan przytwier-
dzający nas mocno do ziemi, lubi łamać zasady i przekraczać granice – również w 
pozytywnym znaczeniu. 

„Popkornina”, „dyntka”, „poddymić” i „slay”
Wśród ciekawych wyrazów proponowanych na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 

znalazły się również: „popkornina” – na oznaczanie tego, co ‘fajne, młodzieżowe 
i cool’, „dyntka” – używana, gdy ‘wszystko się wali i nie idzie po naszej myśli’ czy 
„poddymić” – które może być zastosowane jako synonim ‘rozkręcania atmosfery’. 
Członkowie jury zwracali uwagę także na inne wyrazy, np.: „slay” „slay qeen”. W 
języku angielskim „slay” znaczy ‘zabij’ wrogów, ale słowo to używane metaforycznie 
oznacza ‘zabicie wrogów’ poczuciem siebie i dobrym stylem’. Młodzieżowe „slay”  
– podkreśla to, co wzbudza podziw, jest wystrzałowe, zabójczo dobre, stylowe.

Przy okazji!
W Nowym 2023 Roku życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i jak najwięcej radości. 

Obyśmy jak najczęściej mogli wołać jak młodzież – „Essa!”.
Barbara Ellwart

Essa – Młodzieżowe 
Słowo Roku 2022
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Dla spostrzegawczych

W kolejnych numerach „Magazynu” prezentowaliśmy 
Państwu fragmenty obiektów (budynków, pomników, bu-
dowli itp.) związanych z „Solidarnością”.  

Dziś przedstawiamy rozwiązanie naszego grudniowego 
konkursu fotograficznego dla spostrzegawczych. Na zdjęciu 
cały obiekt, poprzednio pokazaliśmy tylko jego fragment.  

Prawidłową odpowiedź w naszym konkursie nadesłała 
pani Małgorzata. Odpowiedziała: na zdjęciu jest obraz ścienny 
z sali Akwen w budynku „Solidarności” w Gdańsku. Nagrodę 
wyślemy pocztą. 

Wszystkim Państwu dziękujemy za nadesłane odpowiedzi 
i wspólną zabawę!

KONKURS
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Dywan. Urokliwy przysiółek
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

ReklamaReklama

Dywańskie stawy przyciągają miłośników ciszy.

Nazwy wielu miejscowości na Kaszubach są zaskakujące i często tak napraw-
dę nie wiadomo, skąd się wzięły. Jedną z takich niewiadomych jest nazwa 
Dywan (po kaszubsku Diwón), a raczej Dywański Młyn (Divański młin), 
przysiółka nieopodal osady Pełk (Pelk), gdzie znajduje się tylko jeden dom. 
Aleksander Majkowski w „Życiu i przygodach Remusa”, kaszubskiej powieści, 
której akcja toczy się pod koniec XIX wieku w czasach zaboru pruskiego, na-
zwał to miejsce folwarkiem Zwada. Do Dywanu można dojechać z odległych 
o 8 kilometrów Dziemian, kierując się na północny zachód. Droga nie jest 
najlepsza, więc czy warto? Remus w Dywańskim Młynie pokonał strachy, czyli 
walczył z samym „diabłem”. Może więc warto to miejsce zobaczyć!

Dywan. XVIII-wieczny młyn zaadaptowany na potrzeby mieszkalne.

Niedaleko Jeziora Dywańskiego, 
w kompleksie leśnym Borów Tuchol-
skich, nad rzeką Zbrzycą, w górnej jej 

partii, a właściwie niemal u jej źródeł, 
leży miejscowość, bardziej osada leśna, 
o nazwie Dywan, wedle dokumentów 

istniejąca od 1679 r. Wchodzi w skład 
sołectwa Trzebuń. Niewiele osób wie 
o jej istnieniu, gdyż składa się z zabu-
dowań leśnictwa oraz starego młyna 
funkcjonującego na mocy przywile-
ju z 1778 r. nadanego w Kwidzynie. 
Dzisiaj młyn jest nieczynny, ale został 
odnowiony i zaadaptowany na potrze-
by mieszkalne. Według Słownika Geo-
graficznego Królestwa Polskiego na 
przełomie XIX i XX wieku w Dywanie 
„stało 5 domów”, w których mieszkało 
39 katolików i 12 ewangelików. Parafia 
była w Lipuszu, szkoła w Tuszkowach, 
a poczta w Kaliszu. Obecnie w Dywanie 
mieszka kilkanaście osób.

Do 1939 r. przez Jezioro Dywań-
skie, znajdujące się na zachód od osady, 
przebiegała granica polsko-niemiecka. 
Tak więc Dywan leżał w Polsce. Jednak 
tereny te były zniemczone, nad czym 
ubolewał Remus, tytułowy bohater 
Majkowskiego. W okolicy przebiegały 
też inne granice: kulturowe, religijne, 
a nawet wojewódzkie. Dywan leżał 
w województwie gdańskim, a przy-
kładowo niedalekie Sominy w woje-
wództwie bydgoskim. Przez pewien 
okres przechodziła też tędy granica 
z województwem koszalińskim. Moż-
na powiedzieć, że ten przysiółek leży 
na pograniczu albo na kresach. 

Na pewno leży w miejscu niemal 
całkowicie zapomnianym, odległym 
od większych miejscowości, dlatego już 
od jesieni 1939 r. w okolicznych lasach 
ukrywali się mężczyźni obawiający się 
represji ze strony niemieckich władz 
okupacyjnych, zwłaszcza policji. To 
właśnie na tych terenach powstała jed-
na z największych w całej okupowanej 
Polsce regionalnych organizacji konspi-
racyjnych „Gryf Kaszubski”, następnie 
przekształcony w Tajną Organizację 
Wojskową „Gryf Pomorski”. Członkowie 
„Gryfa” w okolicach leśniczówki Dywan 
stworzyli swoją siedzibę. Zbudowali 
bunkier, jeden z wielu na Kaszubach, 
w którym się ukrywali. To również tam 
doszło do tragedii w czerwcu 1943 r. 
W bunkrze został skrytobójczo zamor-
dowany Józef Franciszek Gierszewski ps. 
„Ryś”, „Szulz”, „Gozdawa”, oficer rezerwy 
Wojska Polskiego w stopniu porucznika, 
pedagog, działacz kaszubski i wielki pa-

Dywan. Zgodnie ze starym zwyczajem 
na płotach przy domu wieszało się 
przedmioty używane w gospodarstwie.

triota. Od lipca 1942 r. do lutego 1943 r. 
był komendantem naczelnym „Gryfa”. 
Życie stracił na skutek konfliktu z Jó-
zefem Dambkiem, bo opowiadał się za 
scaleniem „Gryfa” z Armią Krajową. 
Warto o Gierszewskim dowiedzieć się 
więcej, gdyż była to ciekawa postać. (Nie 
należy go jednak mylić z Józefem Gier-
szewskim, rolnikiem z Czarlina, współ-
założycielem „Gryfa Kaszubskiego”). 
W grudniu 2006 r., w miejscu śmierci 
Józefa Gierszewskiego, odsłonięto tablicę 
pamiątkową upamiętniającą to tragiczne 
wydarzenie.

Dzisiejszy Dywan jest cudowny, ta-
jemniczy, prawie bez oznak codziennego 
życia mieszkańców, z nielicznymi tury-
stami kochającymi ciszę. Są tu głównie 
lasy, łąki, pola i jeziora. Słychać ptaki, 
kumkające żaby… Chociaż niegdyś, 
jeszcze przed I wojną światową, tętniło 
w nim życie: rodzinne, sąsiedzkie. To 
był taki tygiel kaszubsko-polsko-nie-
miecki. Obecnie w Dywanie, a raczej 
w Dywańskim Młynie, prowadzona 
jest agroturystyka, są też wyznaczone 
przez leśnictwo miejsca do biwakowa-
nia. Przez miejscowość, a dokładnie 
obok leśniczówki Dywan, w okolicach 
stawów dylańskich i jeziora, wiedzie 
trasa rowerowa B w Dziemianach, li-
cząca 37 kilometrów. Stosunkowo 
niedaleko, w lasach na wschód od 
przysiółka, pomiędzy jeziorem Kram-
pe a jeziorem Sarnowicze, znajduje się 
Leśna Izba Patriotyzmu i Tradycji im. 
J. Gierszewskiego.

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, 301 88 54 
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


