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Polska pozbywa się potencjalnych 
wpływów z posiadania floty handlowej

Rozmowa z Andrzejem Kościkiem, 
przewodniczącym Rady Krajowej 
Sekcji Morskiej Marynarzy i Ryba-
ków NSZZ „Solidarność”.

str. 6

Po raz kolejny nie udało się 
zakończyć związkowcom 
rozmów w Polskiej Spółce 
Gazownictwa dotyczących 
tegorocznych płac. To jedna 
ze spraw, którym Komisja Za-
kładowa NSZZ „Solidarność” 
musi corocznie poświęcać 
wiele uwagi.  

 str. 9

Z nadzieją w przyszłość

Rozmowa z Janem Hałasem, 
przez wiele lat działaczem 
NSZZ „Solidarność”, 
współorganizatorem strajku 
w gdańskim porcie, a obecnie 
aktywnym seniorem.

str. 22

Ruch to profilaktyka, która 
pomaga we wszystkim

Siła naszego Związku 
zależy od liczebności

 Od organizowania pikiet po związ-
kową buchalterię – tak szeroki jest 
zakres prac, które ma w swoich 
obowiązkach Dział Organizowania 
i Rozwoju Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. 

str. 15

Rozmowa ze Stefanem 
Gawrońskim, przewod-
niczącym Regionalnej 
Komisji Wyborczej 
NSZZ „Solidarność”

 str. 10

Apelujemy do komisji  
o zgłaszanie terminów wyborów

Jednym z zadań związków 
zawodowych jest sprawowa-
nie nadzoru nad przestrze-
ganiem przepisów bezpie-
czeństwa, higieny i kultury 
pracy. W takim podejściu do 
bezpieczeństwa ważną rolę 
spełnia społeczna inspekcja 
pracy, która podlega związ-
kom zawodowym. 

 str. 12

W służbie bezpieczeństwa pracy

www.solidarnosc.gda.pl             facebook.com/solidarnoscgdansk
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Rok wojny w Ukrainie
 str. 5
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W EUROPIE

W KRAJU

Francuskie związki przeciw wydłużeniu 
wieku emerytalnego

10 stycznia francuska premier Elisabeth Borne 
ogłosiła, że ustawowy wiek emerytalny w tym kraju 
zostanie podniesiony do 64 lat, a okres składkowy 
wydłużony. Reforma ta uderzy mocno we wszystkich 
pracowników, a zwłaszcza w tych, którzy wcześniej 
rozpoczęli pracę, pracują w warunkach niepewnych 
oraz w tych, którzy wykonują najcięższe prace. Po-
nadto proponowana reforma pogorszy sytuację 
osób, które nie pracowały przed przejściem na eme-
ryturę i wzmocni nierówności pomiędzy kobietami a 
mężczyznami. Zdaniem związkowców, skoro repar-
tycyjny system emerytalny nie jest zagrożony, to nic 
nie uzasadnia tak daleko posuniętych zmian. Francu-
skie związki zawodowe proponowały podczas rund 
konsultacyjnych inne rozwiązania �nansowe, w tym
działania mające na celu poprawę wskaźnika zatrud-
nienia starszych pracowników, jednak rząd nie wziął 
ich pod uwagę.

Po ogłoszeniu planów reformy doszło do spotka-
nia wszystkich francuskich central związkowych. Pod 
koniec stycznia we Francji odbyły się masowe akcje 
protestacyjne.

Wpływ COVID-19 i inflacji na pensje 
oraz siłę nabywczą pieniądza – nowy 
raport MOP

Ostatnie lata były bardzo trudne dla świata. Na 
początku 2020 roku niespodziewanie uderzyła pan-
demia COVID-19, a gdy wydawało się, że powoli wy-
chodzimy z kryzysu, Ukraina została najechana przez 
Rosję. Te dwa kryzysy, które nałożyły się na siebie, wy-
wołały dynamiczny wzrost in�acji, co w konsekwencji
doprowadziło do spadku realnych wynagrodzeń.

Globalne pensje w pierwszej połowie 2022 roku 
spadły średnio 0,9 proc., a gdyby z zestawienia wyłą-
czyć Chiny, które notują średni wzrost wynagrodzeń 
wyższy niż w innych państwach, spadek szacuje się na 
1,4 proc. W przypadku UE stawki realne wzrosły o 0,4 
proc. – w 2020 r., 1,3 proc. – w 2021 r. i spadły o 2,4 proc. 
w pierwszej połowie 2022 roku. Jak zwykle w czasach 
kryzysu najbardziej poszkodowani są ci najbiedniejsi. 

 
Prawo do strajku w Wielkiej Brytanii 
zagrożone

Od początku grudnia ub.r. w Wielkiej Brytanii 
prawie codziennie dochodzi do strajków w związku 
ze wzrastającymi kosztami życia i niskimi pensjami. 
Jak się tłumaczy rząd, aby utrzymać podstawowe 
działanie kluczowych usług publicznych, to jest stra-
ży pożarnej, edukacji, służby zdrowia, transportu 
publicznego, straży granicznej, likwidacji odpadów 
nuklearnych, wprowadzono nowy projekt ustawy 
ograniczający prawo do strajkowania. Zgodnie z pro-
jektem niektórzy członkowie związków zawodowych 
będą musieli pracować podczas strajków i będą mo-
gli zostać zwolnieni z pracy, jeśli odmówią.

Aby spełnić minimalne poziomy zatrudnienia – 
które wciąż nie zostały ogłoszone – pracodawcy będą 
mogli wydawać „zawiadomienie o pracy” określające 

potrzebną siłę roboczą. Pracownicy wymienieni w za-
wiadomieniu straciliby prawo do ochrony przed nie-
uzasadnionym zwolnieniem, gdyby rozpoczęli strajk. 
Projekt ustawy spotkał się z dużym sprzeciwem Partii 
Pracy oraz związków zawodowych w Wielkiej Brytanii. 
– To jest niedemokratyczne, niewykonalne i prawie 
na pewno nielegalne – powiedział o projekcie Paul 
Novak, przewodniczący Kongresu Związków Zawo-
dowych (TUC). Laburzyści, którzy są silnie związani ze 
związkami zawodowymi, ogłosili, że jeśli wygrają na-
stępne wybory, to uchylą ustawę. W Wielkiej Brytanii 
50 proc. pracowników sektora publicznego i 13 proc. 
sektora prywatnego jest członkami związków zawo-
dowych. W sumie prawie co czwarty pracownik jest 
członkiem związku.

Wynagrodzenia w Prokuraturze 
Krajowej: wygrana „Solidarności”!

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratu-
ry wygrała przed NSA sprawę o udostępnienie infor-
macji o wynagrodzeniach wypłacanych w Prokuratu-
rze Krajowej. Zdaniem związkowców udostępnienie 
informacji o wynagrodzeniach, premiach i nagrodach 
jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, a nie 
wyłącznie wąskiej grupy pracowników  czy członków. 
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 8 grudnia 
2022 r. oddalił skargę kasacyjną Prokuratora General-
nego na wyrok WSA w Warszawie. To ważny wyrok dla 
wszystkich związków zawodowych w Polsce – gdyż 
utrzymanie opinii Prokuratury Krajowej w efekcie 
utrącałoby  możliwość skutecznego działania zwią-
zanego z wpływem na kształtowanie wynagrodzeń 
w sferze �nansów publicznych oraz kontroli transpa-
rentności wydatkowania środków publicznych.

Spotkanie „Solidarności” 
i przedstawicieli pracodawców 
ws. problemów branży spożywczej

19 stycznia w warszawskiej siedzibie Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego „S” z przedstawicielami Polskiej Fede-
racji Producentów Żywności Związek Pracodawców 
(PFPŻ ZP). – Polska branża spożywcza wytwarza tyle 
produktów, że musi je eksportować. Niestety, eksport 
żywności spadł o 30 procent. Nasze produkty nie są 
już konkurencyjne, na co mają wpływ wysokie ceny 
gazu i prądu. Producenci przerzucają koszty na klien-

tów, podnosząc ceny, a rynek nie jest w stanie ich 
zaakceptować – mówił po spotkaniu przewodniczą-
cy Sikorski, przewodniczący sekretariatu. Kolejnym 
tematem spotkania były pisma w sprawie rządowe-
go wsparcia branży spożywczej w obliczu kryzysu 
energetycznego, które w październiku ub.r. wiele 
organizacji partnerów społecznych z branży rolno-
-spożywczej, w tym Krajowy Sekretariat Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”, wystosowało do 
premiera Morawieckiego. Sygnatariusze pisma zabie-
gali o zamrożenie cen energii i objęcie mechanizmem 
ceny gwarantowanej dużych �rm przetwarzających
i przechowujących żywność. W czasie spotkania Zbi-
gniew Sikorski w imieniu sekretariatu przedstawił też 
propozycję dotyczącą zapoczątkowania prac nad po-
wstaniem ponadzakładowego układu branżowego. 

Więcej dla pracowników  
z niepełnosprawnościami! 

 Podpisana 23 stycznia 2023 r. przez Prezydenta RP 
nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
zakłada m.in. ustanowienie stałego corocznego do�-
nansowania z budżetu państwa do zatrudnienia osób 
z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie kwotowe 
środków na zatrudnianie tych osób. NSZZ „Solidar-
ność” już od kilku lat usilnie walczył o zwiększenie 
środków na zatrudnienie pracowników oraz o usta-
nowienie stałego progu do�nansowań z budżetu
państwa. Do tej pory ustawa przewidywała jedynie 
górną granicę wysokości dotacji z budżetu państwa, 
na poziomie „do 30 proc.” wydatków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Za-
zwyczaj dotacja kształtowała się w wysokości około 
20 proc. wydatków PFRON na ten cel. Powodowało 
to, że PFRON musiał pokrywać różnicę, co  w konse-
kwencji prowadziło do niedoboru środków na reali-
zację innych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 
�nansowanych z funduszu. Dzięki zmianie ustawy
problem ten zniknie.

Nowelizacja spowodowała, że dotacja z budżetu 
będzie wynosić 30 proc. wydatków  Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Na-
stąpi także nominalne zwiększenie kwot do�nanso-
wań dla pracodawców do zatrudnienia pracowników 
niepełnosprawnych, co w czasach niepewności go-
spodarczej i zwiększonej in�acji może uchronić wiele
miejsc pracy dla pracowników z niepełnosprawno-
ściami.

Aktualnie miesięczne kwoty będą wynosić:
1. 2400 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych 

zaliczonych do znacznego stopnia niepełno-
sprawności (wzrost o 450 zł),

2. 1350 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepeł-
nosprawności (wzrost o 150 zł),

3. 500 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnospraw-
ności (wzrost o 50 zł ).

Kontrola PIP w lubawskim oddziale 
IKEA 
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Pamiętaj o ankiecie
Dział Organizowania i Rozwoju Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przypo-
mina władzom organizacji związkowych 
o obowiązku przysyłania kwestionariuszy 
informacyjnych zawierających podstawowe 
informacje o organizacji. Ankiety powinny 
być wypełniane i dostarczane do 15 stycz-
nia oraz do 15 lipca każdego roku na adres: 
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl.  
Możliwa jest forma skanu. W przypadku 
braku aktualnej ankiety nie będzie możliwe 
wystawienie zaświadczeń. 

Industry Poland sp. z o.o. Oddział w Lubawie w związ-
ku z rozwiązaniem umowy o pracę z Dariuszem Kaw-
ką – przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w lubawskim oddziale IKEA.

 „W toku prowadzonej kontroli potwierdziły się 
zarzuty zawarte w Państwa piśmie, dotyczące roz-
wiązania umowy o pracę z Panem Dariuszem Kawką 
- Przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ 
«Solidarność» w IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Od-
dział w Lubawie z naruszeniem przepisów dotyczą-
cych szczególnej ochrony stosunku pracy” – napisano 
w piśmie. 

W dokumencie potwierdzono, że Komisja Zakła-
dowa NSZZ „S” w lubawskim oddziale IKEA nie wyrazi-
ła zgody na rozwiązanie umowy o pracę z przewodni-
czącym Kawką, co uczynił później pracodawca.

Poinformowano również, że „w związku ze stwier-
dzonymi w toku kontroli naruszeniami przepisów 
prawa pracy, w tym dotyczącymi kwestii wskazanych 
w Państwa piśmie, tj. w zakresie rozwiązywania sto-
sunku pracy z naruszeniem przepisów prawa pracy 
dotyczących jego szczególnej ochrony, inspektor 
pracy skierował do pracodawcy niezbędne środki 
prawne przewidziane przepisami ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy”. 

„Ponadto biorąc pod uwagę, że doszło do popeł-
nienia wykroczenia, o którym mowa w art. 281 § 1 
pkt 3 kodeksu pracy, tj. rozwiązania stosunku pracy 
z pracownikiem bez wypowiedzenia, naruszając tym 
w sposób rażący przepisy prawa pracy, inspektor 
pracy niezwłocznie po zakończeniu czynności kon-
trolnych wszczął czynności w zakresie postępowania 
wykroczeniowego w stosunku do osoby odpowie-
dzialnej za jego popełnienie” – przekazano w doku-
mencie.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspekto-
rat Pracy w Olsztynie w piśmie z 18 stycznia 2023 r. 
skierowanym do Józefa Dzikiego, przewodniczącego 
Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „S”, 
przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzonej w IKEA 

Zapraszamy na szkolenia w lutym

Dział Szkoleń zaprasza w lutym br. na szkolenia:
 15 lutego – szkolenie z ordynacji wyborczej
 23 lutego – szkolenie z przeciwdziałania mobbin-

gowi
 24 lutego – szkolenie skarbników związkowych
Zgłoszenia: Dział Szkoleń, tel. 58 305 54 79, 
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl



3Nr 2 / luty 2023AKTUALNOŚCI

Reklama

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy będący członkami 
związku zawodowego mają prawo odliczenia od do-
chodu zapłaconych 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 doko-
nać w zeznaniu PIT składanym za 2022 rok w terminie do 
30 kwietnia 2023 roku.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2c Ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych odliczeniu 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 zawodowego 
potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnie-
nia/odliczenia wysokości poniesionych 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 członkowskich 
z wynagrodzenia pracownika, wówczas podatnik/członek 
związku ma obowiązek posiadać dowód/dowody wpłaty 
składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Do-
wód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące 
członka związku zawodowego dokonującego 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. Doku-
menty te trzeba jednak okazać na wezwanie organu podatkowe-
go, który dokonywać będzie weryfikacji prawa do odliczenia.

Odliczenie składek związkowych 

Podobnie jak w latach ubiegłych, gdy wkraczamy w okres rozliczeń podatko-
wych zwracamy się do członków i sympatyków „Solidarności” z prośbą o przeka-
zanie części zapłaconego już podatku dochodowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, organizacji założonej przez  Region Gdański NSZZ „Solidarność” 
i Związek Pracodawców Forum Okrętowe. W tym roku jest to możliwość odpisa-
nia kwoty w wysokości 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 pro-

gramy edukacyjne dla młodzieży, pomagamy emerytowanym członkom NSZZ „So-
lidarność” prowadzić aktywne życie, troszczymy się o pamięć i historię Polski.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i pomóc, możesz to zrobić poprzez prze-
kazanie 1,5 procenta podatku. W tym roku zebrane środki przekażemy na Fundusz 
Stypendialny, program edukacyjny dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Boha-
terów 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.solidarnosc.gda.pl i www.pomorskafundacja.org.pl

Zachęcamy członków „Solidarności” i ich bliskich do wsparcia naszej działal-
ności.

KRS: 0000337122

Wesprzyj Pomorską 
Fundację Edukacji i Pracy

Ubiegłoroczni stypendyści wraz z minister rodziny Marleną Maląg.
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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 e-maila napisz: 
 „ZAMAWIAM IBISA”.   
Zapraszamy do lektury!

iBiS
INTERNETOWY  
BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

Wysokość składki związkowej wy-
nosi 0,82 PROC. miesięcznych przy-
chodów, osiąganych u pracodawcy 
z tytułu zatrudnienia w ramach sto-
sunku pracy, z uwzględnieniem dodat-
ków płacowych, z wyjątkiem natomiast 
przychodów zwolnionych z podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz 
różnego rodzaju deputatów, rekom-
pensat, ekwiwalentów, odszkodowań, 
odpraw, nagród. 

Co ważne, składkę związkową moż-
na odliczyć od dochodu.

60 PROC. związkowej składki 
członkowskiej pozostaje do dyspozycji 
w Twojej organizacji związkowej, 40 
PROC. jest przekazywane zarządowi 
regionu, z czego do dyspozycji zarządu 
regionu pozostaje 25 PROC. 

Z podziału składki w regionie są za-
silone fundusze strajkowe: 2,5 PROC. 
trafia na rzecz Regionalnego Funduszu 
Strajkowego i 2,5 PROC. zasila subkon-
to Krajowego Funduszu Strajkowego. 

Z a r z ą d  R e g i o nu  p r z e k a z u j e 
10 PROC. do Komisji Krajowej, z czego 
2 PROC. przeznaczane jest na działal-
ność krajowych sekretariatów branżo-
wych i Krajowego Sekretariatu Eme-
rytów i Rencistów proporcjonalnie do 
liczby członków w danym sekretariacie. 
Pozostałe 8 PROC. pozostaje do dyspo-
zycji Komisji Krajowej.

100 proc. składki = 0,82 proc. miesięcznego przychodu

40 proc. odprowadza się 
do ZR

60 proc. pozostaje 
w KZ

25 proc. pozostaje 
w ZR

10 proc. KK

8 proc. KK 2 proc. struktury branżowe

Podział składki związkowej

2,5 proc. RFS  
(Regionalny Fundusz Strajkowy)

2,5 proc. KFS  
(Krajowy Fundusz Strajkowy)

Na co idzie składka związkowa?

Ze składek jest finansowana dzia-
łalność statutowa oraz m.in. biura 
radców prawnych, działy szkoleń i do-
finansowywane redakcje związkowych 
mediów.  

Komisje związkowe wypłacają też 
zasiłki statutowe, między innymi z ty-
tułu urodzenia dziecka czy śmierci 
członka Związku. 
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Zanitrasimy!

Lider PO Donald Tusk zapowiedział, że Sławomir Nitras stanie 
na czele obywatelskiej akcji, której celem będzie ochrona wybo-
rów przed fałszerstwami. Mamy w naszych szeregach Sławomira 
Nitrasa i nie zawahamy się go użyć  – powiedział. 
Człowiek, który został skazany za kłamstwo wyborcze w pro-
cesie wyborczym, ma odpowiadać za uczciwość wyborów. Ta 
historia z 2007 roku to chyba najlepsze podsumowanie obecnej 
decyzji Donalda Tuska. Co więcej, nasz bohater dokładnie 
wiedział, że kłamał i że proces przegra, do czego się później 
przyznał w wywiadzie dla jednej z gazet. Znany jest on także 
z propozycji opiłowywania katolików z przywilejów i z innych, 
powiedzmy, niekonwencjonalnych zachowań, jak na przykład 
grzebanie posłankom w torebkach, popchnięcie polityka PiS 
i �zyczny atak na aktywistę pro-life. Można powiedzieć: jaka
partia, taka uczciwość.

Euro, wyd³u¿ony 
wiek emerytalny, 
prywatyzacja

A jak już opozycja wygra wybory? Warto zadać sobie to pytanie. 
O program wyborczy próżno pytać polityków totalnej opozycji. 
Najczęściej słyszymy odpowiedź,  że jak wygrają, to wówczas 
przedstawią program, bo przecież najważniejsze jest odsu-
nąć PiS od władzy, a potem się zobaczy, a poza tym, jak coś 
ujawnią, to partia Jarosława Kaczyńskiego zaraz to zrealizuje 
(jest w tym trochę prawdy, ale o tym poniżej). Na szczęście są 
jeszcze eksperci wspierający totalną i czasem można się od nich 
czegoś dowiedzieć. Ostatnio wygadał się Bogusław Grabow-
ski, ekspert ekonomiczny Platformy Obywatelskiej i TVN24. Na 
antenie Radia Zet powiedział, że trzeba wprowadzić w Polsce 
euro, Polacy powinni dłużej pracować, trzynasta i czternasta 
emerytura nie są potrzebne, a 500 plus nie powinno tra�ać do
wszystkich. Trzeba również sprywatyzować wszystko co tylko 
można, w tym np. Orlen.

Naprawiæ krzywdy 
esbekom
Sam Donald Tusk nie bardzo chce ujawniać, co zamierza robić, 
gdy już odsunie PiS od władzy. Jednak na jednym ze spotkań ze 
swoimi zwolennikami uchylił rąbka tajemnicy. Obiecał któremuś 
ze swoich wyborców, że naprawi krzywdy wyrządzone byłym 
esbekom. Młodszym czytelnikom wyjaśniamy, że „esbecy”  to 
specjalnie dobrani i przesiąknięci ideologią komunistyczną 
funkcjonariusze decydujący o losach, czasami życiu i śmierci 

tysięcy Polaków. Dzięki ich pracy komunizm w Polsce trwał kil-
kadziesiąt lat. I właśnie tych biednych esbeków skrzywdził PiS, 
bo zamiast olbrzymich emerytur, dostają świadczenie w wy-
sokości średniej emerytury. Jednak już niedługo. Gdy dojdzie 
PO do władzy, jak zapewnił Donald Tusk, krzywdy na pewno 
zostaną naprawione. Dziennikarz Michał Rachoń w programie 
#Jedziemy wyliczył, że na odebraniu esbekom przywilejów 
emerytalnych w 2016 roku każdy z nich stracił średnio 1105 zł 
miesięcznie, a więc rocznie tracił  jakieś 13 260 zł. Do kolejnych 
wyborów w sumie da to około 106 080 zł na osobę. Skąd Tusk 
weźmie pieniądze na naprawę krzywd esbekom? – patrz obok. 
Zabierze Polakom.

Tusk obieca³, 
a Morawiecki da

– Tak jak każdy polski uczeń ma prawo do ciepłego posiłku, tak 
powinien mieć też dostęp do komputera, oprogramowania 
edukacyjnego i Internetu. To zrewolucjonizuje polską edukację 
i wyrówna szanse między dziećmi z rodzin biednych i bogatych 
– tak mówił w orędziu w maju 2008 roku ówczesny szef rządu 
Donald Tusk. Wbrew szumnym zapowiedziom, lider PO przez 
osiem lat swoich rządów nie zrealizował tej obietnicy. Co gorsza, 
nie może znów obiecać, bo PiS zapowiedziało, że od września 
tego roku uczniowie IV klasy szkoły podstawowej otrzymają 
nieodpłatnie laptopy, które będą służyły im na kolejnych eta-
pach edukacji. W tym roku sprzęt tra� do 370 tysięcy uczniów.
I czy nie mają racji ci, którzy mówią, że opozycja nie powinna 
ujawniać swojego programu, bo partia Kaczyńskiego na pewno 
go wykorzysta. 

Rehabilituj¹ce 
porsche 911
Czego nie robi się dla niepełnosprawnego pracownika. Wielką 
empatią wykazała się jedna z �rm ze Śląska, która kupiła
swojemu pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności porsche 911 carrera S (trzylitrowy sześciocylindrowy 
silnik biturbo o mocy 420 KM i momencie obrotowym 500 
Nm). Ponoć niskie zawieszenie porsche 911 ułatwia inwalidzie 
wsiadanie i wysiadanie z auta. I nie byłoby w tym nic bulwersu-
jącego, gdyby nie fakt, że wspaniałomyślny pracodawca kupił ta-
kie auto z pieniędzy pochodzących ze zwolnienia z podatku od 
nieruchomości zasilających konto ZFRON (Zakładowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Nie spodobało się to, 
i chyba słusznie, kontrolerom ze skarbówki, którzy stwierdzili, że 
niskie zawieszenie nie ułatwia wsiadania i wysiadania osoby w 
wieku 73 lat, która posiada de�cyty �zyczne w postaci niepełno-
sprawności prawego biodra i prawej nogi.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

A jednak węgla 
nie zabrakło
Na przełomie grudnia i stycznia rozpętała się afera, jak to prezes Obajtek 
„kantował” społeczeństwo. Bo nie podwyższył cen paliwa, mimo że wróciło 
(na polecenie Komisji Europejskiej) opodatkowanie. A tu ceny nie drgnęły. 
Szwindel. 

Na przełomie stycznia i lutego – następny skandal. Węgiel będzie na składach do 
wiosny. A przecież miało go zabraknąć. Przez pół poprzedniego roku opozycja 
grzmiała jak Polska długa i szeroka, że węgla – oczywiście z powodu nieudol-
ności rządu – zimą zabraknie, a Polacy będą marznąć. Niejaki Jerzy Markowski, 
były senator SLD i wiceminister w rządzie lewicy, wyliczył nawet dokładnie, że 
będzie to in minus 4 miliony ton. I ogłosił to w październiku AD 2022 w „Rzecz-
pospolitej”. No i poszło. „Węgla zabraknie. Trzeba to ludziom powiedzieć, a nie 
kłamać” – to Bogusław Ziętek, szef Sierpnia ’80. „Szacujemy, że do końca tego 
roku zabraknie nam ok. 4 do 6 mln t węgla, przy czym ok. 2,5 mln t wyniesie 
niedobór w sektorze opałowym” –  to z kolei Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospo-
darczej Sprzedawców Polskiego Węgla. „W trzech milionach domów zabraknie 
węgla? Rządzący oblewają wielki test na solidarność społeczną” – to z kolei tytuł 
jednego z autorskich komentarzy. Cytaty można by mnożyć w nieskończoność. 

Nic to, że wojna, pandemia i polityka klimatyczna UE razem wzięte, że kazano 
nam zamykać kopalnie, bo jak nie, to pożałujecie. Dziś ręka wskazywała 
nieubłaganie jednego winnego, to wredny i bezmyślny rząd, który nie jest 
w stanie zapewnić ciepła na zimę. A gdy okazało się, że węgiel jest, a polityka 
państwa (prawda, że we współpracy ze zdecydowaną większością samorządów 
gminnych) jest w stanie owo ciepło Polakom zimą zapewnić, to źle, że zostanie. 
Rozrzutny rząd marnuje pieniądze. Wszystkie chwyty dozwolone, byle prze-
straszyć, zastraszyć i wystraszyć. Zasiać panikę. I w końcu – obalić. A później 
– najlepiej wsadzić. Oczywiście w imię obrony demokracji. 

Inny wielki działacz opozycyjny zarzuca, iż importujemy jeszcze ropę z Rosji. 
10 procent. Do 5 lutego, kiedy to wejdą kolejne sankcje na rosyjskiego agresora, 
które Polska postulowała od wielu miesięcy. Tenże działacz zapewne już za-
pomniał, że za jego światłych rządów był to import rzędu 90 procent. I prawie 
całkowite uzależnienie od wschodniego kierunku. Dziś okazuje się, że gdański 
Naftoport będzie ratował niemiecką rafinerię dostawami ropy. Czasy się zmie-
niają, bo zmienił się kilka lat temu sposób myślenia o polskim bezpieczeństwie.

Parlament przyjął budżet. Upadła więc kolejna nadzieja opozycji, że spory 
wśród parlamentarnej kruchej większości dadzą szansę na skuteczne włożenie 
kija w szprychy. Piszemy zresztą szerzej o budżecie na dalszych stronach. Ja też 
już pisałem, że imponujące są założenia ponad 604 miliardów budżetowego 
wpływu. Przewidywana średnioroczna inflacja na jednocyfrowym poziomie 
(9,8) też optymistycznie oznacza, że w drugiej połowie roku (wybory!) będzie 
ona znacząco spadać. Zakłada się, że na plusie będzie także Produkt Krajowy 
Brutto. Według szacunkowych danych rok 2022 zakończymy wzrostem PKB na 
poziomie 4,9 procent, co będzie nas sytuowało w europejskiej czołówce. 

Niemniej na horyzoncie pojawiają się też ciemniejsze chmury – lekki wzrost 
bezrobocia (5,4 procent) czy spadek realnej wartości średnich wynagrodzeń. 
A przecież średnie wynagrodzenie to tak naprawdę średnie wynagrodzenie 
wybranej grupy pracowników. Ale na budżetowym tle warto – niestety – pokazać 
jeszcze jeden problem. Jak mianowicie poważnie traktować rozmowy o realnym 
wzroście płac w sferze finansów publicznych wyrażonym też zmianą systemów 
wynagradzania, jeżeli budżet został przyjęty, a wzrost wynagrodzeń w tej sferze 
określony na 7,8 procent? Podnosiłem to w grudniowym „Spojrzeniu”, pisząc, że 
jeżeli związkowo-rządowe negocjacje nie zakończą się przed ostatecznym przy-
jęciem budżetu państwa, okażą się – przynajmniej w tym temacie – grą pozorów. 
Dotyczy to zresztą także innych wydatków koniecznych choćby przy zmianie 
uchwały o Radzie Dialogu Społecznego i zbudowaniu nowego Urzędu Gene-
ralnego Dyrektora Dialogu Społecznego, którego projekt właśnie ujrzał światło 
dzienne. Zakłada on przede wszystkim wzmocnienie autonomii Rady Dialogu 
Społecznego, jej możliwości eksperckich etc. A na to trzeba przecież tzw. kasy.

Na koniec – w ostatnich dniach zatrzymany został szef reprezentatywnej orga-
nizacji pracodawców i zarazem były minister w rządzie PO-PSL. To już drugi 
z szefów pracodawców, któremu postawiono zarzuty prokuratorskie. Pierwszy 
usłyszał je pod koniec zeszłego roku prezydent Lewiatana. Adwokat zatrzymane-
go, Przemysław Rosati,  podkreślił, że „pan Rafał Baniak (zgodził się na podawa-
nie nazwiska) na dziś nie ma sobie nic do zarzucenia.” Na dziś nie, a na wczoraj?

Jacek Rybicki

Każdy polski 

uczeń ma 
prawo  
do dostępu  
do komputera!
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24 lutego minie rok od najazdu 
wojsk Federacji Rosyjskiej na te-
rytorium Ukrainy. Rozpoczęła się 
wówczas wojna, pełna okrucień-
stwa, przemocy, łamania wszelkich 
norm etycznych. 

Po jednej i drugiej stronie zginęło już 
setki tysięcy żołnierzy, po jednej stronie 
– ukraińskiej – życie straciło, często w 
męczarniach, dziesiątki tysięcy cywili. 
W wyniku bombardowań zniszczonych 
zostało dziesiątki, jak nie setki miast i 
wsi. Wszystko w imię chorych urojeń o 
dominacji nad światem nie tylko same-
go Putina, ale także wielu Rosjan. 

Wojna w Ukrainie pokazała jedno-
znacznie, kto miał rację w ocenie Rosji 
rządzonej przez Putina, a kto się mylił. 
Przypomniano znamienne słowa prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego wygłoszone  
12 sierpnia 2008 roku w Tbilisi podczas 
wojny rosyjsko-gruzińskiej:

Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, 
jutro Ukraina, pojutrze państwa 
bałtyckie, a później może i czas na 
mój kraj, na Polskę. 
Donald Tusk natomiast już w swoim 

pierwszym exposé z 2007 roku mówił 
o zacieśnieniu relacji z Rosją, co gor-
sza, to zacieśnianie miało być pomimo 
tego, co Rosja robi. Pamiętamy słynne 
słowa lidera PO: Chcemy dialogu z Ro-
sją taką, jaka ona jest. Takie podejście 
wpisywało się w ówczesną narrację czę-
ści elit Unii Europejskiej, a szczególnie 
Berlina. 24 lutego 2022 roku ta narracja 
legła w gruzach, w tym dniu wielu po-
lityków zrozumiało, do czego prowa-
dzi polityka ustępstw wobec Kremla ze 
strony Zachodu. 

Operacja specjalna, jak Rosjanie 
nazwali wojnę w Ukrainie, miała trwać 
krótko, mówiono nawet o kilku dniach, 
trwa już rok. Po stronie Ukrainy stanę-
ła większość państw demokratycznych, 
niektóre – co prawda – z pewnym ocią-
ganiem. Pomoc, szczególnie ta militar-
na, spowodowała, że Ukraina dzielnie 
się broni przed agresją ze strony Rosji.

Według danych Ukraine Support 
Tracker zdecydowanie najwięcej po-
mocy udzieliły Stany Zjednoczone, 
które od rozpoczęcia wojny w lutym 
2022 r. do końca roku przekazały 
Ukrainie wsparcie  wojskowe, finan-
sowe i humanitarne w wysokości 47,9 
mld euro. Instytucje Unii Europejskiej 
zadeklarowały natomiast wsparcie 
w wysokości 35 mld euro. Kolejne na 
liście najhojniejszych sprzymierzeńców 
Ukrainy są: Wielka Brytania (7,1 mld 
euro), Niemcy (5,4 mld euro), Kanada 
(3,8 mld euro) i Polska (3 mld euro). 
Ranking ten wygląda inaczej, jeśli weź-
mie się pod uwagę wysokość pomocy 
wyrażoną jako odsetek PKB. Pod tym 
względem najhojniejsza jest Estonia, 
której pomoc udzielona Ukrainie sta-
nowi 1,1 proc. Produktu Krajowego 
Brutto. Tutaj na drugim miejscu jest 
Łotwa (0,9 proc.), a na trzecim Polska 
(0,5 proc.) Stany Zjednoczone zajmują 
w tym zestawieniu dziesiąte miejsce, 
ponieważ ich pomoc sięga 0,2 procent 
PKB. Niemcy na pomoc Ukrainie po-
święciły tylko 0,14 proc. swojego PKB, 
a Francja – 0,05 proc.

Już od pierwszych dni wojny Polska 
jako państwo, ale też większość Polaków, 
zaangażowała się w niesienie pomocy 
sąsiadom. Nasz kraj stał się schronie-
niem dla większości Ukraińców, którzy 
przekroczyli granicę polską, uciekając 
przed pełnowymiarową rosyjską agre-
sją. Według danych Straży Granicznej 
od 24 lutego do 29 stycznia 2023 roku 
granicę polsko-ukraińską przekroczyło 
9,513 mln uchodźców z Ukrainy, głów-
nie kobiety i dzieci. Większość wróciła 
już do swojego kraju, jednak przez kilka 
trudnych miesięcy to właśnie nasz kraj 
był ich domem.

Zagraniczne media rozpisywały 
się z podziwem o fakcie, iż pomimo 
przyjęcia kilku milionów uciekinierów 
z ogarniętej wojną Ukrainy w Polsce 
nie powstały obozy dla uchodźców. 
Było to możliwe dzięki wspólnemu za-
angażowaniu instytucji państwowych 
i samorządowych, ale przede wszyst-
kim samych Polaków. Z badań prze-
prowadzonych w czerwcu 2022 roku 
wynikało, że aż 73,5 proc. obywateli 
naszego kraju w jakiś sposób pomogło 
Ukraińcom. 

Polska także stała się jednym z głów-
nych rzeczników Ukrainy na arenie 
międzynarodowej. Choćby ostatnia 
sprawa z niemieckimi czołgami Le-
opard 2, kiedy to pod wpływem naci-
sków polskiego rządu Berlin zgodził się 
na dostarczenie ich Ukraińcom.

Wśród pomagających nie mogło 
zabraknąć ludzi „Solidarności”. NSZZ 
„Solidarność” włączył się do pomocy 
uchodźcom wojennym poprzez wszyst-
kie swoje struktury.

Nie ma uzasadnienia dla najazdu 
obcych wojsk na suwerenne państwo, 
próbujące w demokratyczny, pokojowy 
sposób budować swoje miejsce w Eu-
ropie, zapewnić godne życie i pracę 
swym mieszkańcom. Stąd tym bar-
dziej wyrażamy swój sprzeciw wobec 
działań o charakterze imperialnym, 
opartych na kłamliwej propagandzie, 
lekceważeniu praw każdego człowieka 
do życia w wolności i pokoju. Wyraża-
my swój szacunek i podziw dla narodu 
ukraińskiego bohatersko broniącego 
swojej niepodległości i prawa do sa-
mostanowienia 
– napisali związkowcy, członkowie 

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, w uchwale przyjętej 
7 marca 2022 r.

Komisja Krajowa udostępniła związ-
kowe ośrodki wypoczynkowe. Poszcze-
gólne regiony i zakładowe organizacje 
związkowe udzielały różnego rodzaju 
pomocy. Ponad 1200 uchodźców, 90 
dni pracy 146 wolontariuszy – to tylko 
kilka suchych liczb opisujących funk-
cjonowanie punktu recepcyjnego dla 
uchodźców, który mieścił się w siedzi-
bie gdańskiej „Solidarności” od 11 mar-
ca do 10 czerwca 2022. 

Wojna w Ukrainie trwa już rok. 
Codziennie dochodzą do nas infor-
macje o kolejnych bombardowaniach 
ukraińskich miejscowości i cywilnych 
ofiarach. Najgorsze, co mogłoby się 
zdarzyć,  to nasza obojętność na to, co 
dzieje się w Ukrainie. Wciąż kraje wol-
nego świata muszą pomagać walczącym 
o wolność Ukraińcom, także w swoim 
własnym interesie, aby tzw. ruski mir 
nie zapukał do naszych drzwi.

Małgorzata Kuźma

Rok wojny w Ukrainie
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1 lutego br. przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki ze 
stroną związkową, podczas którego omówiono trzy tematy: propozycje 
zmiany rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela; projekt „roz-
porządzenia płacowego” oraz nauczycielskie emerytury stażowe.

Pierwszym dyskutowanym tematem była propozycja zmiany rozporządzenia 
w sprawie oceny pracy nauczyciela. MEiN poinformowało o wprowadzeniu zmian, 
które umożliwią ocenianemu nauczycielowi wgląd do pisemnych opinii na temat 
jego pracy, złożonych w toku oceniania.

Zdaniem oświatowej „Solidarności” ministerstwo wprowadziło w błąd stronę 
związkową, przesyłając wcześniej do opiniowania projekt zmian ww. rozporządze-
nia, w którym usunięto zapisy dotyczące stosowania skali punktowej i procentowej 
do oceny wymagań określonych za pomocą poszczególnych kryteriów.

– Podczas spotkania poinformowano nas, że przesłany projekt ma tylko cha-
rakter roboczy, a MEiN stoi na stanowisku konieczności zachowania obowiązują-
cych zapisów w tym zakresie, gdyż zapewniać one będą porównywalność oceny 
dokonywanej przez różnych dyrektorów we wszystkich placówkach oświatowych. 
KSOiW postuluje wprowadzenie takich zmian w omawianym rozporządzeniu, 
które zminimalizują subiektywizm dyrektora podczas dokonywania oceny pracy 
nauczyciela – napisano w komunikacie Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność”.

Kolejnym tematem był projekt tzw. rozporządzenia płacowego. Omówiono 
w tym czasie szczegółową strukturę płac nauczycieli oraz projektowane podwyżki 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które od 1 stycznia 2023 roku 
mają wynosić dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym: 
3690 zł dla nauczyciela początkującego, 3890 zł dla nauczyciela mianowanego i 4550 
zł dla nauczyciela dyplomowanego.

– Przedstawiciele KSOiW po raz kolejny negatywnie ocenili żenująco niski po-
ziom wynagrodzenia nauczycieli, nieprzystający do dzisiejszych kosztów życia oraz 
nieadekwatny w stosunku do ogromu wymagań stawianych nauczycielom i reali-
zowanych przez nich zadań. Przewodniczący R. Proksa przypomniał o wieloletnim 
postulacie sekcji dotyczącym konieczności zmian w systemie finansowania oświaty 
i wynagradzania nauczycieli tak, aby ich płaca była powiązana z przeciętnym wy-
nagrodzeniem w gospodarce. Zapewniłoby to automatyzm waloryzacji nauczyciel-
skich wynagrodzeń, które nie byłyby zależne od woli polityków i mogłyby rosnąć 
proporcjonalnie do rozwoju gospodarczego kraju – wskazali związkowcy.

Ostatnia sprawa dotyczyła nauczycielskich emerytur stażowych.
Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność” Monika Ćwiklińska poinfor-

mowała, że w zakresie możliwości powrotu wcześniejszych emerytur nauczycieli 
mających 30-letni staż pracy (25-letni w przypadku pracujących w szkolnictwie 
specjalnym oraz 20-letni okres pracy w szkole), zapowiadanej przez ministra 
edukacji i nauki w wypowiedziach medialnych, strona rządowa nie przedstawiła 
żadnych konkretnych projektów rozwiązań, a jedynie poddała pod dyskusję listę 
zagadnień.

Znalazły się na niej takie tematy, jak: grupy (roczniki) nauczycieli uprawnio-
nych do nauczycielskiej emerytury, kwestia zachowania prawa do nauczycielskiej 
emerytury stażowej w przypadku podjęcia pracy w jednostkach systemu oświaty, 
termin wejścia w życie przepisów uprawniających do nauczycielskiej emerytury 
stażowej i okres obowiązywania, zasady naliczania świadczenia emerytalnego dla 
nauczyciela chcącego skorzystać z nauczycielskiej emerytury stażowej, zasadność 
dalszego funkcjonowania instytucji nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych 
w przypadku powrotu do nauczycielskiej emerytury stażowej.

KSOiW wyraziła stanowisko, że możliwość przechodzenia na wcześniejszą eme-
ryturę stażową powinna objąć ogół nauczycieli na stałe od 1 września 2023 roku, 
a po przejściu na wcześniejszą emeryturę nauczyciel powinien mieć możliwość 
podejmowania pracy w oświacie. 

Minister Dariusz Piątkowski zapowiedział, że podczas kolejnego spotkania, 
które odbędzie się w marcu, przedstawi wykaz dokumentów obowiązkowych do 
wypełnienia czy opracowywania przez nauczyciela i dyrektora, o co od blisko trzech 
lat zabiega KSOiW. Będzie wówczas możliwość ponownego przedyskutowania spo-
sobu określania poziomu spełniania wymagań ocenianego nauczyciela.

– Przedstawiciele KSOiW uczestniczący w posiedzeniu negatywnie oceniają 
poziom przygotowania ministerstwa do debaty ze stroną związkową. Spotkania 
w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty mają czysto for-
malny charakter, niczego nowego nie wnoszą i nie dają możliwości wspólnego 
wypracowywania tak koniecznych zmian w polskiej edukacji – podsumowano 
w komunikacie oświatowej „S”.

Tysol.pl

ZESPÓŁ DS. STATUSU ZAWODOWEGO 
PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Jednym z tematów 
rozporządzenie 
płacowe
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– Połowa mijającej związkowej 
kadencji 2018–22 upłynęła mary-
narzom i rybakom pod presją ob-
ostrzeń pandemicznych na świecie. 
Z jakimi problemami musieliście 
się zmagać, by zapewnić załogom 
godziwe warunki pracy na morzu, 
działając w strukturach międzyna-
rodowych, pracując z kolegami z Fi-
lipin, Wlk. Brytanii, Rosji, Ukrainy, 
Niemiec, Norwegii?

– Sytuacja była dramatyczna. Pod 
koniec 2020 roku 400 tysięcy marynarzy 
zostało uwięzionych na swoich statkach, 
co spowodowało znaczne przekrocze-
nie terminów pierwotnych kontraktów. 
Drugie tyle utknęło na lądzie, nie mogąc 
dołączyć do statków i zostało pozbawio-
ne możliwości zarobku. COVID-19 miał 
niszczycielski wpływ na marynarzy, ujaw-
nił luki w strukturze i zarządzaniu sekto-
rem żeglugi. Zbyt wiele państw bandery 
przymykało oczy na trudną sytuację ma-
rynarzy. Byliśmy świadkami masowego 
łamania podstawowych praw socjalnych 
i pracowniczych. W szczególności naru-
szano maksymalny czas trwania służby 
na statku, prawo do schodzenia na ląd, 
w tym wizyty w ośrodkach opieki socjal-
nej nad marynarzami, prawo do opieki 
medycznej na lądzie. Kryzys związany 
był przede wszystkim z podmianami za-
łóg. W omawianym okresie alarmująco 
wzrosła liczba tzw. porzucanych mary-
narzy. Według informacji  „Lloyd’s List”, 
na podstawie danych Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, w trakcie pandemii 
przypadki porzucenia załogi wzrosły 
o 138 procent.  

– Co uczyniło ITF i stowarzyszone 
podmioty, w tym NSZZ „Solidarność”, 
aby chronić pracowników i ich rodzi-
ny w latach 2020–22? Z jakimi pro-
blemami Związek się zmagał?

– Marynarzom i rybakom państwa 
portowe odmawiały pomocy medycz-
nej w nagłych wypadkach. Globalnym 
skandalem można nazwać kryzys z pod-
mianą załóg. Marynarze potrzebują 
uznania i zrównoważonej przyszłości. 
Na poziomie międzynarodowym Mię-
dzynarodowa Federacja Transportow-
ców ITF podejmowała i podejmuje 
obronę praw marynarzy. Od początku 
pandemii COVID-19 Międzynarodowa 
Rada Pracodawców Morskich (IMEC) 
i ITF ściśle współpracowały, aby zapew-
nić marynarzom ochronę przed koro-
nawirusem i by kontynuować wymiany 
załóg przy minimalnych zakłóceniach. 
W globalnej walce z COVID-19 szcze-
pienia miały i mają znaczenie. Dlatego 
IMEC i ITF zalecają marynarzom za-
szczepienie się, a także zwracają się do 
firm, aby zapewniły tym marynarzom, 
którzy chcą się zaszczepić, dokonanie 
tego tam, gdzie to jest możliwe. Arma-

torzy, związki zawodowe i grupy praco-
dawców morskich stworzyły własną, za-
twierdzoną, sieć obiektów kwarantanny, 
aby zapewnić marynarzom bezpieczne 
zamustrowanie na statek, pomimo nie-
przewidywalnych zmian w polityce do-
tyczącej granic. Krok ten podjęto, gdy 
wariant Omicron skłaniał rządy do 
zamykania granic dla marynarzy, któ-
rzy muszą  zejść ze statku lub do niego 
dołączyć. Międzynarodowy Program 
Wzmocnionej Kwarantanny (#CrewE-
QUIP) jest partnerstwem pomiędzy 
Międzynarodową Radą Pracodawców 
Morskich, Międzynarodową Izbą Że-
glugi oraz Międzynarodową Federacją 
Transportowców. Łącznie organizacje 
te reprezentują 80 procent globalnej 
floty handlowej i – za pośrednictwem 
afiliowanych związków – prawie milion 
marynarzy. #CrewEQUIP utworzy listę 
zaufanych hoteli, które są niezależnie 
sprawdzane i dostępne dla kwarantan-
ny załogi. Program, przez wprowadzenie 
najwyższych standardów i najlepszych 
w branży protokołów, ma na celu upo-
ranie się z częstymi zmianami w rzą-
dowych politykach granicznych, które 
wpływają na międzynarodowe załogi 
i zapewnić, że załogi będą bezpiecznie 
dostarczane na statki, nawet jeśli rzą-
dy zwiększą wymagania kwarantanny. 
Krajowa Sekcja Morska Marynarzy 
i Rybaków NSZZ „Solidarność”, razem 
z ITF, w okresie pandemii COVID-19 
podejmowała intensywne działania w 
obronie podstawowych praw maryna-
rzy. Na szczeblu krajowym sekcja, jako 
członek Strony Pracowników Zespołu 
Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa 
Morskiego, lobbowała, aby zapewnić 
najlepszą możliwą ochronę dla mary-
narzy polskich i zagranicznych. Apelo-
wała o większą pomoc państwa, o mniej 
ograniczeń w podróżowaniu i o ochronę 
miejsc pracy. 

– Wyzwanie było nowe i niespodzie-
wane?

– Pandemia nie była zaplanowana w 
naszych celach i zadaniach, ale Krajo-
wa Sekcja Marynarzy, wraz z polskimi 
inspektorami ITF-u oraz inspektorami 
ITF-u w portach zagranicznych, zare-
agowała. Walczyliśmy, w ramach naszych 
możliwości, o ochronę naszych związ-
kowców. NSZZ „Solidarność”, razem 
z pozostałymi związkami zawodowymi 
marynarzy tworzącymi Stronę Pracow-
ników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglu-
gi i Rybołówstwa Morskiego, skierował 
do rządu wystąpienia pisemne i apele 
ustne o odpowiednie zabezpieczenia 
dla polskich i zagranicznych marynarzy 
w okresie pandemii. Wezwaliśmy stronę 
rządową do uznania marynarzy za „klu-
czowych pracowników”, aby ułatwić im 
przemieszczanie się.

– Mimo to od lat doskwiera mary-
narzom brak satysfakcjonujących 
rozwiązań w ubezpieczeniach spo-
łecznych i podatkach. Czy są zmia-
ny w zasadach rozliczania PIT przez 
marynarzy za rok 2022? Jakie jest, 
według relacji marynarzy, podejście 
urzędów skarbowych w Polsce do ich 
sytuacji podatkowej? Czy Związek po-
dejmował interwencje w sprawie ich 
opodatkowania i ubezpieczenia?

– Nasza sekcja od kilkunastu lat za-
biega o zaprzestanie dyskryminowania 
polskich marynarzy przez urzędy skar-
bowe. Z informacji uzyskiwanych od 
marynarzy wynika, że źródłem wielu 
problemów w rozliczaniu się z fiskusem 
jest błędna interpretacja przepisów po-
datkowych przez urzędy skarbowe, nie-
uwzględniające specyfiki tego zawodu. 
Strona Pracowników wspomnianego 
Zespołu Trójstronnego jest stroną ini-
cjatywną zmian w ustawie o podatku 
od osób fizycznych. Nasze wystąpienia 
były kierowane do parlamentarzystów 
na posiedzeniach Sejmowej Komisji 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej. Trzeba przypomnieć o „spadku”, 
jaki pozostawiła po sobie poprzednia 
ekipa rządowa PO-PSL. Najpierw wolne 
od podatku PIT były dochody maryna-
rzy uzyskiwane z tytułu pracy tylko na 
statkach podnoszących polską banderę. 
Co to oznaczało? Polska nie posiada wła-
snej floty narodowej pod polską bande-
rą, zdecydowana większość z 40 tysięcy 
polskich marynarzy zatrudniona jest na 
statkach obcych bander. Zwolnienie do-
tyczyło kilkudziesięciu marynarzy. W re-
zultacie działań Strony Pracowników 
została zmieniona ustawa o podatku 
dochodowym od osób fizycznych w ten 
sposób, że zwolnienie objęło pracę mary-
narzy na statkach podnoszących banderę 
kraju Unii Europejskiej lub państwa na-
leżącego do Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego. Zwolnienie przysługiwało 
marynarzom pod warunkiem przepra-
cowania na morzu przynajmniej połowy 
roku kalendarzowego, czyli co najmniej 
183 dni. Zwolnienie weszło w życie 1 
stycznia 2020 roku. Nie było to w pełni 
satysfakcjonujące dla polskich maryna-
rzy, ponieważ wg Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Morskiego 20 procent 
światowej floty pływa pod banderami 
Unii, a 33 procent tej floty jest własno-
ścią podmiotów z UE. W rezultacie dzia-
łań Krajowej Sekcji w ramach Zespołu 
Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa 
Morskiego Sejm znowelizował ustawę o 
PIT, rozszerzając zwolnienie z PIT tak-
że na polskich marynarzy wykonujących 
pracę na statkach morskich innych niż 
podnoszących banderę państwa człon-
kowskiego UE lub państwa należącego 
do EOG. Niestety, Komisja Europejska 
odmówiła notyfikacji przepisów roz-

szerzających zwolnienie podatkowe dla 
polskich marynarzy. Służby Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji komisji 
uważają, że środek kwalifikuje się jako 
pomoc państwa w rozumieniu art. 107 
ust. 1 traktatu o funkcjonowaniu UE. 
Komisja uważa, że zgłoszona zmiana nie 
jest zgodna z zasadami pomocy państwa. 
Nasza sekcja nie zgadza się z takim sta-
nowiskiem Komisji Europejskiej. Strona 
Pracowników w stanowisku skierowa-
nym do Ministerstwa Infrastruktury 
podkreśla, że rozszerzenie zwolnienia 
z podatku dochodowego dla polskich 
marynarzy na bandery inne niż krajów 
UE/EOG nie stanowi pomocy państwa 
dla armatorów. Uważamy, że jest ona 
skierowana do polskich marynarzy, 
którzy są osobami fizycznymi, a nie do 
właścicieli statków będących przedsię-
biorstwami. Rozszerzenie zwolnienia 
podatkowego, uchwalone przez Sejm, 
zrównuje wszystkich polskich marynarzy 

w zakresie opłacania podatków w Polsce. 
Natomiast brak regulacji systemowych 
tyczących ubezpieczeń społecznych pol-
skich marynarzy jest niemalże stałym te-
matem posiedzeń Zespołu Trójstronne-
go ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego 
i niezrealizowanym postulatem Krajowej 
Sekcji oraz Strony Pracowników tegoż 
zespołu.

– Kilkadziesiąt tysięcy Polaków pracu-
je u armatorów zagranicznych. Pod-
czas pracy na statku są oni ubezpie-
czeni przez armatora od wypadku lub 
choroby, w okresie zatrudnienia mogą 
płacić składki ZUS i w tym czasie przy-
sługują im i ich rodzinom świadcze-
nia lekarskie. Z chwilą zakończenia 
kontraktu/umowy o pracę składek 
opłacać nie mogą – nie pracują. Czy 
nastąpiły zmiany w ubezpieczeniach 
społecznych marynarzy i jaka jest opi-
nia NSZZ „Solidarność”?

– Korekta z mojej strony: u arma-
torów zagranicznych pracuje około 40 
tysięcy polskich marynarzy, marynarze 
po zakończeniu kontraktu mogą płacić 
składki na ZUS, ale to oczywiście nie 
rozwiązuje wszystkich problemów i nie 
wypełnia systemu zabezpieczenia spo-
łecznego. Dla lepszego zrozumienia 
problemu należy w tym momencie za-
cytować fragment opinii i pytań z do-
kumentu „Prośba bezpośrednia (CE-
ACR) przyjęta 2019, opublikowana na 
109 Sesji Międzynarodowej Konferencji 
Pracy”: „Komitet (CEACR) zauważa, że 
marynarze mieszkający w Polsce i za-
trudnieni na statkach zagranicznych 
(innych niż UE) w przeciwieństwie 
do pracowników lądowych mieliby 
prawo do dobrowolnego członkostwa 
i musieliby samodzielnie ponosić cię-
żar finansowy składek zarówno praco-
dawcy, jak i pracownika, z naruszeniem 
zasady ustanowionej w Prawidle 4.5 ust. 
3, zgodnie z którym marynarze podle-
gający krajowemu ustawodawstwu do-
tyczącemu zabezpieczenia społecznego 

Polska pozbywa się 
potencjalnych wpływów  
z posiadania floty handlowej
Rozmowa z Andrzejem Kościkiem, przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Morskiej 
Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”

W połowie lat 90. ubiegłego 
wieku rozpoczął się 
– negatywnie oceniany 
i oprotestowywany przez nas 
– proces wyrejestrowywania 
statków z Polskiego Rejestru 
Statków do rejestrów 
zagranicznych. Pod 
polską banderą statków 
pełnomorskich, towarowych, 
praktycznie nie ma. Polscy 
armatorzy  preferują 
uprawianie żeglugi pod tanimi 
banderami, na statkach z tzw. 
rajów podatkowych. 
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Podczas spotkania członków Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” 9 stycznia tego roku 
głównym punktem obrad były in-
formacje z zakładów pracy Pomo-
rza, sprawy wyborcze Związku oraz 
projekt budżetu. Przypomniano też 
o zasadach odliczenia od dochodu 
składek związkowych przy wypeł-
nianiu rocznego PIT za 2022 rok.

Na wstępie posiedzenia poinformo-
wano, że Stanisław Szukała, wieloletni 
przewodniczący słupskiej „Solidarno-
ści”, represjonowany w stanie wojen-
nym, powołany na ćwiczenia w spe-
cjalnym obozie wojskowym zimą 1982 
roku, członek Komisji Krajowej „S”, 
zostanie przedstawiony do odznaczenia 
Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

– Z satysfakcją udzielamy poparcia 
Staszkowi Szukale. Nasz przyjaciel, po-
zytywna postać, człowiek z zasługami 
dla Związku, oby więcej takich ludzi było 
w „Solidarności” – powiedział Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG.

Na swoim posiedzeniu członko-
wie ZRG zaprotestowali przeciwko 
zwolnieniu z pracy Marka Albeckiego, 
przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Gościcińskiej 
Fabryce Mebli należącej do zagranicz-
nego właściciela. 

Krzysztof Dośla, obok faktycznej po-
mocy i obrony zwolnionego związkow-
ca, zapowiedział interwencję ZRG w re-
sorcie sprawiedliwości. Przypomnijmy, 
że minister sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro 16 marca 2018 roku w Sali BHP 
obiecał objęcie realną prawną ochroną 
działaczy związkowych przed zwolnie-
niami z pracy (konferencja „Wolność 
zrzeszania czy wolność zwalniania? 
Czy Konstytucja rzeczywiście zapewnia 
wolność tworzenia i działania związków 
zawodowych?” – red.).

W tej sprawie jednak nic się nie 
zmieniło od tego czasu i artykuł 52 ko-
deksu pracy nadal jest batem na związ-
kowców. Pracodawcy próbują rozwią-
zywać i rozwiązują umowy o pracę bez 
okresu wypowiedzenia (dyscyplinar-
nie) przykładowo z uwagi na „ciężkie 
naruszenie podstawowych obowiązków 
pracowniczych” lub „nieprzestrzeganie 
zasad współżycia społecznego w zakła-
dzie pracy”. Sądy najczęściej przywra-
cają działaczy do pracy, ale procedury 
trwają i dwa lata. 

Problem ten jest na stole zespołu ne-
gocjacyjnego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” i rządu. Związkowcy 
domagają się wzmocnienia ochrony 
pracowników, których stosunek pracy 
jest szczególnie chroniony: działaczy 
związkowych, społecznych inspektorów 
pracy i pracowników w wieku przed-
emerytalnym. Trzeba zmienić przepisy 
tak, by sądy udzielały zwalnianym za-
bezpieczenia w formie prawa do wy-
konywania pracy do czasu zakończenia 
prawomocnego postępowania. Dzisiaj 
jest to możliwe z powołaniem się na ko-
deks cywilny, ale jest stosowane spora-

dycznie. Przepisy prawa cywilnego sto-
suje się do stosunku pracy, gdy mamy 
do czynienia z luką w prawie pracy, to 
jest gdy dany stan faktyczny nie mieści 
się w żadnej z hipotez norm prawnych. 
Przepis art. 300 kodeksu pracy sytuacji 
takiej nie wyklucza. Dopuszczalne jest 
uzupełniające stosowanie przepisów 
kodeksu cywilnego do spraw pracow-
niczych w zakresie nie w pełni unormo-
wanym przepisami prawa pracy.

Z informacji bieżących: Sławomir 
Kalwasiński, lider NSZZ „S” w PKP 
Energetyka w Sopocie, relacjonował 
proces powrotu spółki z funduszu 
amerykańskiego do polskich podmio-
tów. Z końcem marca tego roku przyj-
dzie tam nowa ekipa zarządzająca. PKP 
Energetyka wrócić ma do Skarbu Pań-
stwa. 28 grudnia ub.r. Rada Nadzorcza 
PGE wyraziła zgodę na nabycie 100 
procent udziałów PKPE Holding sp. 
z o.o. od Edison Holdings S.r.l. (PKP 
Energetyka należy w holdingu do CVC 
Capital Partners). To oznacza, że w PKP 
Energetyka SA akcjonariuszem więk-
szościowym stanie się Skarb Państwa. 

Piotr Ratkowski, lider NSZZ „S” 
w Porcie Gdańskim Eksploatacja SA, po-
informował o odstąpieniu przez Zarząd 
Morskiego Portu Gdańsk SA od zbycia 
akcji tej portowej strategicznej spółki.

– W toku prywatyzacji spółka zosta-
ła doposażona sprzętem o wysokiej wy-
dajności. Nasze działania doprowadziły 
do weryfikacji ocen oferty i oferenta, 
a wizyty premiera Morawieckiego w 
porcie najwyraźniej spowodowały zmia-
nę optyki prywatyzacyjnej. I to zgodnie 
z naszymi ocenami. Związkowcy wie-
dzą, co potrzeba przedsiębiorstwom, bo 
mają wiedzę, co w nich się dzieje. Po-
trafią zadbać o firmę i o miejsca pracy 
– zauważył Ratkowski.

Projekt nowelizacji ustawy o por-
tach i przystaniach morskich zakłada, 
że Skarb Państwa  uzyska prawo pier-

wokupu nieruchomości portowych 
o ważnym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej. Ma to ochronić państwo 
przed próbami prywatnego przejęcia in-
frastruktury. Aktualnie Skarb Państwa 
nie posiada instrumentów prawnych 
pozwalających na skuteczną ingeren-
cję w procesy własnościowe w spół-
kach handlowych, w których władaniu 
pozostają nieruchomości położone 
w granicach portu, gdy nie posiada on 
większości udziałów lub akcji. 

Nadal nie wiadomo też, kto i w ja-
kiej formule będzie zajmował się ochro-
ną gdańskiego portu. Do niedawna 
była tam jedynie certyfikowana Straż 
Ochrony Portu, teraz są trzy różne fir-
my. Nie wszystkie mają odpowiednie 
certyfikaty, na przykład zabezpieczeń 
antyterrorystycznych. W obecnej sytu-
acji geopolitycznej jest to szczególnie 
niebezpieczne.

Krzysztof Żmuda, koordynator re-
gionalny honorowych służb przy grobie 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, podziękował 
wszystkim organizacjom – było ich 12 
oraz 72 związkowców – które pełniły 
swą zaszczytną służbę. Podziękowania 
otrzymali też darczyńcy budowy Bursz-
tynowego Ołtarza Ojczyzny w bazylice 
św. Brygidy. 

(asg)

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Obrona związkowca i sytuacja 
w zakładach pracy

Członkowie ZRG zapoznali się z sytuacją w zakładach pracy Pomorza.

Minister sprawiedliwości 
Zbigniew Ziobro 16 marca 
2018 roku w Sali BHP 
obiecał objęcie realną 
prawną ochroną działaczy 
związkowych przed 
zwolnieniami z pracy 
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są uprawnieni do korzystania z ochrony 
socjalnej nie mniej korzystnej niż ta, 
z której korzystają pracownicy lądo-
wi…”. Nasz Związek od momentu ra-
tyfikacji przez Polskę Konwencji MOP 
(MLC, 2006 o pracy na morzu – dop. 
red.) podnosił i wnioskował do strony 
rządowej konieczność uregulowania 
marynarskich ubezpieczeń społecznych, 
zgodnie z jej literą. Pomimo upływu 10 
lat od ratyfikacji przez Polskę konwencji, 
nie został zainicjowany proces legislacyj-
ny mający na celu objęcie zabezpiecze-
niem społecznym wszystkich polskich 
marynarzy. Ochrona zabezpieczenia 
społecznego jest jednym z istotnych 
aspektów godziwej pracy, jedną z najbar-
dziej skomplikowanych spraw do wdro-
żenia, zwłaszcza w tak zglobalizowanym 
sektorze, jakim jest sektor morski, gdzie 
pracownicy i pracodawcy znajdują się 
często w różnych krajach oraz obowią-
zuje zróżnicowane podejście do świad-
czenia zabezpieczenia społecznego, są 
zróżnicowane poziomy rozwoju gospo-
darczego i społecznego. Przypominam, 
że MLC, 2006 zawiera postanowienia 
w zakresie krótkoterminowej ochrony 
zabezpieczenia społecznego w oparciu 
o odpowiedzialność armatora, a także 
w zakresie opieki medycznej w trakcie 
zatrudnienia. Ochrona społeczna jest 
w pierwszym rzędzie świadczona przez 
państwo normalnego zamieszkania ma-
rynarza. Liczne krają mają problem ze 
świadczeniem wsparcia uzupełniającego 
w zakresie objęcia ryzyka długofalowego 
i zagwarantowania ochrony społecznej 
samych marynarzy i osób pozostających 
na ich utrzymaniu w sytuacji zakończe-
nia lub przerwania zatrudnienia. 

– 19 sierpnia 2021 r. Prezydent RP 
podpisał ustawę z dnia 23 lipca 
2021 r. o zmianie ustawy o pracy na 
morzu. Czy zapisy zmian w ustawie 
odpowiadają interesem polskich 
marynarzy, wychodzą naprzeciw re-
alnym problemom ludzi morza, co 
wprowadzane zmiany oznaczają dla 
polskich marynarzy?  

– Zmiany odpowiadają interesom 
polskich marynarzy, ale z oczywistych 
względów nie rozwiązują wszystkich re-
alnych problemów. Zmiany do ustawy 
o pracy na morzu wynikają ze zmian 
dokonanych przez MOP w Konwencji 
o pracy na morzu.  

– Na ile Konwencja o pracy na mo-
rzu z 2006 roku, zatwierdzona przez 
Międzynarodową Organizację Pracy 
w 2018 roku, jest dla strony polskiej 
wiążąca i znalazła odbicie w ustawo-
dawstwie krajowym?

– Konwencja o pracy na morzu jest 
wiążąca dla Polski. Na podstawie usta-
wy z 31 sierpnia 2011 roku o ratyfikacji 
Konwencji o pracy na morzu, przyję-
tej przez Konferencję Ogólną MOP 
w Genewie w 2006 roku, Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej 27 grudnia 
2011 roku ją ratyfikował. W ślad za 
tym 16 maja 2013 roku wydane zostało 
Oświadczenie Rządowe w sprawie jej 
mocy obowiązującej. Większość obo-
wiązków z MLC, 2006 skierowana jest 
do państwa bandery i właściwych władz 
w tych państwach. Ma to związek z usta-
nawianiem i egzekwowaniem norm dla 
statków i marynarzy, ze względu na 
międzynarodową odpowiedzialność 
za statki podnoszące ich banderę. Ist-
nieje jednak kilka prawideł w konwen-
cji, skierowanych do krajów będących 

miejscem zamieszkania lub przynależ-
ności państwowej marynarzy. Na kraje 
te nałożono „obowiązki dostarczycieli 
pracowników” – wdrożenia obowiąz-
ków zawartych w konwencji, odno-
szących się do naboru i pośrednictwa 
pracy oraz zapewnienia zabezpieczenia 
społecznego marynarzy.    

– W XXI wieku pojawiły się gigan-
tyczne morskie farmy wiatrowe 
i rozmaite „statki niekonwencyjne”, 
ale nadal zmagamy się z przypadka-
mi piractwa. 

– Przywołane przez pana zmiany 
w dużym skrócie obejmują m.in. zabez-
pieczenie praw pracowniczych maryna-
rzy w sytuacji ataku piratów lub zbrojnej 
napaści na statek. Takie sytuacje zdarza-
ją się w niektórych rejonach pływania 
i mogą spowodować uprowadzenie na 
statku lub poza nim. Poprawki w prawie 
krajowym będą gwarantować ciągłość 
marynarskiej umowy o pracę podczas 
uprowadzenia marynarza na statku lub 
poza nim przez piratów. Wszystkie pra-
wa wynikające z umowy o pracę będą 
obowiązywały w okresie uprowadzenia, 
niezależnie od tego, czy upłynął okres, 
na jaki umowa była zawarta lub czy 
strona umowy powiadomiła o jej za-
wieszeniu lub wypowiedzeniu.

– Sytuacja geopolityczna zwiększa za-
potrzebowanie na infrastrukturę porto-
wą i statki morskie, przygotowane do 
obsługi nośników energii. Czy znaczący 
wzrost wolumenu towarów przewożo-
nych drogą morską wpłynął na mary-
narskie zarobki i na oferty pracy?  

– Nie. 

– Czy możemy liczyć na powrót pol-
skiej bandery w sytuacji koniecznej 
obsługi gazoportów, transportu su-
rowców?  

– Po pierwsze takie pytanie należałoby 
skierować do strony rządowej. Krajowa 
Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat kierowała 
do parlamentu i do kolejnych rządów, 
noty, apele, wnioski i postulaty w sprawie 
powrotu statków polskich armatorów pod 
polską banderę. Banderę, która będzie 
synonimem uczciwego i godnego trak-
towania marynarzy i bezpiecznych stat-
ków. W 1990 roku liczba statków polskich 
armatorów, pod polską banderą, wynosiła 
247 jednostek pełnomorskich (!). W po-
łowie lat 90. ubiegłego wieku rozpoczął 
się – negatywnie oceniany i oprotestowy-
wany przez nas – proces wyrejestrowywa-
nia statków z Polskiego Rejestru Statków 
do rejestrów zagranicznych. Pod polską 
banderą statków pełnomorskich, towa-
rowych, praktycznie nie ma. Nie liczymy 
małych statków, jak holowniki, pilotów-
ki, małe statki rybackie. Polscy armatorzy  
preferują uprawianie żeglugi pod tanimi 
banderami, na statkach z tzw. rajów po-
datkowych. Tym samym Polska pozbywa 
się potencjalnych wpływów z posiadania 
floty handlowej i uprawiania żeglugi przez 
polskich armatorów pod polską bande-
rą. W konsekwencji kilkadziesiąt tysięcy 
polskich marynarzy nie ma miejsc pracy 
w Polsce, pracują u pracodawców zagra-
nicznych, na statkach obcych bander. Ma-
rynarzom pozostawiony został problem 
podatków i ubezpieczeń społecznych. 
Można powiedzieć z sarkazmem – w myśl 
liberalnej koncepcji – „niewidzialna ręka 
rynku to załatwi”.

Rozmawiał Artur S. Górski 
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ZMIANY W RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

SPOŁECZEŃSTWO

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

– Przekazany stronie rządowej projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego to realizacja ważnego 
postulatu „Solidarności” – mówi Magdalena Gryciuk, sekretarz Rady Dialogu Społecznego z ramienia NSZZ „So-
lidarność”. 

Urząd Generalnego Dyrektora Dialogu 
Społecznego i większe kompetencje  
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Organizacje związkowe i organizacje 
pracodawców Rady Dialogu Społecz-
nego przekazały stronie rządowej do 
konsultacji projekt ustawy o zmianie 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego 
i innych instytucjach dialogu społecz-
nego. Posiedzenie RDS, poświęcone 
przyszłości dialogu społecznego, odby-
ło się pod przewodnictwem prezydenta 
Andrzeja Dudy 29 listopada ub.r. Rada 
dokonuje teraz oceny funkcjonowania 
przepisów ustawy oraz przedstawi pre-
zydentowi RP rekomendacje zmian. 
Rząd w ramach konsultacji ma odnieść 
się do propozycji związkowców i pra-
codawców. Projekt zakłada m.in. powo-
łanie Generalnego Dyrektora Dialogu 
Społecznego oraz rozszerzenie kom-
petencji rady. Elementem nowelizacji 
jest także wprowadzenie obowiązku 
lustracji członków Rady Dialogu Spo-
łecznego.

Zdaniem Magdaleny Gryciuk, sekre-
tarza RDS z ramienia NSZZ „Solidar-
ność”, projekt realizuje ważny postulat 
NSZZ „Solidarność”, czyli powstanie 
niezależnego Urzędu Generalnego Dy-
rektora Dialogu Społecznego (pierwot-
nie miał to być Rzecznik Dialogu Spo-
łecznego, analogicznie jak np. Rzecznik 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Rzecznik Praw Obywatelskich).

– Generalny Dyrektor odpowia-
dałby za zapewnienie warunków pro-
wadzenia, wspieranie i rozwój dialogu 
społecznego, stąd projekt zawiera rów-
nież rozszerzenie kompetencji RDS, 
poprzez konsultowanie projektów 
poselskich, senackich, prezydenckich 

oraz obywatelskich – opisuje Magdale-
na Gryciuk i przypomina, że dotychczas 
do opinii partnerów społecznych były 
kierowane projekty przygotowywane 
przez Radę Ministrów oraz jej człon-
ków, w tym Wieloletni Plan Finansowy 
Państwa, projekty założeń projektów 
ustaw, projekty aktów prawnych, pro-
jekty strategii, projekty programów oraz 
projekty innych dokumentów rządo-
wych dotyczących planowanych dzia-
łań rządu. Tymczasem wiele nowelizacji 
przeprowadzano w trybie tzw. ścieżki 

poselskiej, która nie musiała być kon-
sultowana w tym trybie.

– Partnerzy społeczni proponu-
ją wzmocnienie kompetencji woje-
wódzkich rad i dodatkowe procedury 
usprawniające ich działanie. Strona 
społeczna RDS przedstawiła też propo-
zycję uregulowania kwestii rozpatrywa-
nia opinii i stanowisk przekazywanych 
przez te rady – wylicza Gryciuk.

(asg, na podst. Tysol.pl)

Podczas posiedzenie RDS zaprezentowano projekt zmian w ustawie o dialogu społecznym autorstwa m.in. NSZZ „Solidarność”.

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

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

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

Związkowe ABC – sięgnij  
po informator Regionu 
Gdańskiego

 Zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych 
i technicznych, związanych z realizacją zadań rady,

 monitorowanie realizacji przez organy władzy i administracji rządowej oraz 
organy samorządu terytorialnego obowiązków związanych z opiniowaniem 
założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami  związ-
ków zawodowych oraz organizacji pracodawców,

 prowadzenie listy mediatorów, o której mowa w przepisach ustawy o roz-
wiązywaniu sporów zbiorowych pracy oraz wskazywanie na wniosek jednej 
ze stron sporu zbiorowego pracy osoby mediatora,

 pełnienie roli organu rejestrującego ponadzakładowe układy zbiorowe pracy 
oraz prowadzenie rejestru takich układów,

 wyjaśnianie na wniosek zainteresowanych podmiotów przepisów prawa 
regulujących prowadzenie dialogu społecznego, 

 promocja wiedzy o dialogu społecznym, w tym prowadzenie działalności 
informacyjno-wydawniczej,

 monitorowanie, przygotowywanie analiz, ekspertyz z zakresu dialogu spo-
łecznego oraz badań naukowych i kształcenia w tym zakresie,

 tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń oraz współpracy pomiędzy 
RDS i WRDS oraz upowszechniania dobrych praktyk w obszarze działań 
mających wpływ na procesy społeczne w zakresie dialogu społecznego.

Czym będzie zajmować się Urząd Generalnego 
Dyrektora Dialogu Społecznego



9Nr 2 / luty 2023ZWIĄZEK

Polska Spółka Gazownictwa, któ-
ra zatrudnia łącznie ponad 11 tysięcy 
osób, jest operatorem systemu dystry-
bucyjnego gazu w Polsce. Do zadań 
PSG należy więc prowadzenie ruchu 
sieciowego, rozbudowa, konserwacja 
oraz remonty sieci i urządzeń, a także 
dokonywanie pomiarów jakości i ilości 
transportowanego gazu. 

Dotychczas spółka podlegała pod Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA. Problem polegał na tym, że właściciel, 
jak mówią przedstawiciele Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność”, bardziej 
dbał o swoich pracowników niż o tych 
ze spółek zależnych. Nawet jeśli ze strony 
zarządu PSG widać było wolę podpisania 
porozumienia, to nie było takiej możli-
wości, ponieważ, według przekazu, jaki 
komisja otrzymywała, brakowało aktual-
nych planów działalności gospodarczej, 
a ich zatwierdzenie leży w gestii właści-
ciela. Rozmowy płacowe były również 
zależne m.in. od taryfy, czyli w praktyce 
od Urzędu Regulacji Energetyki, i tego, 
czy stawka będzie korzystna dla spółki. 
Zawsze były więc problemy, mimo że 
zgodnie z podpisanym Zakładowym 
Układem Zbiorowym Pracy, jaki jest w 
Polskiej Spółce Gazownictwa, do końca 
lipca danego roku powinna zostać wy-
pracowana i ustalona kwota bazowa wy-
nagrodzeń na kolejny rok. Niestety, było 
to nieosiągalne, dlatego „Solidarność” 
wchodziła w spory zbiorowe. 

– Patrząc z punktu widzenia zwykłe-
go pracownika, nie powinniśmy mieć 
tego typu problemów, ponieważ nasz 
zarząd prowadzi, zgodnie z prawem 
handlowym, spółkę, więc powinien 
podejmować decyzje. Jesteśmy jednak 
spółką zależną Ministerstwa Aktywów 
Państwowych, więc inne aspekty brały 

zawsze górę, co kończyło się na tym, że 
zarząd nie podejmował jej samodzielnie 
– mówi Hanna Kujawińska, zastępca 
przewodniczącego KZ. 

Nie oznacza to jednak, że Związek 
miał problem „ze wszystkim”. Poza 
ustalaniem wynagrodzeń na kolejny 
rok współpraca z zarządem układała 
się w miarę dobrze.

Otwarci na spotkania i rozmowy 
w sprawach pracowników

– Minimum raz na kwartał odbywa-
ją się spotkania, które są organizowane 
zarówno w Gdańsku, jak i w pozosta-
łych 16 oddziałach PSG. Na tych spo-
tkaniach przekazywane są informacje 
dotyczące działalności tychże oddzia-
łów, ponieważ takie zalecenie zostało 
wydane przez zarząd PSG. Kiedyś te 
spotkania były co miesiąc, teraz są raz 
na kwartał. Dyrekcja przedstawia nam 
wyniki finansowe, założenia, cele oraz 
stopień ich realizacji. Nie mamy więc 
kłopotu z rozmowami. Nawet jeśli wy-
stępują sytuacje konfliktowe, to potrafi-
my ze sobą rozmawiać. Szefostwo firmy 
jest otwarte – zaznacza przewodniczący 
KZ Zbigniew Dariusz Matuszewski.

Drobniejsze sprawy można więc za-
łatwić na miejscu. Nigdy nie zdarzyło 
się, aby związek nie został wysłuchany. 
Problem był związany jedynie z decy-
zyjnością w zakresie płac. 

Jak będzie wyglądać to dalej, poka-
że najbliższy rok, ponieważ 2 listopada 
2022 roku firma została przejęta przez 
nowego właściciela, czyli PKN Orlen. 
Zarządy PGNiG oraz PKN Orlen za-
kończyły uzgodnienia dotyczące planu 
połączenia spółek kilka miesięcy wcze-
śniej, latem 2022 roku. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.
o. w całości przeszła do nowego wła-
ściciela. – Dla nas jako spółki zależnej 
na tę chwilę nic się nie zmieniło. Wcze-
śniej mieliśmy swojego właściciela w 
postaci PGNiG, a teraz jest nim PKN 
Orlen. Na razie za wcześnie jest, żeby 
cokolwiek powiedzieć na temat relacji 
w przyszłości, ale liczymy się z otwar-
tością nowego właściciela na rozmowy 
– dodaje przewodniczący. 

Wynegocjowali warunki 
na przyszłość 

W związku ze zmianami pod ko-
niec 2022 roku podpisane zostało 
porozumienie dotyczące gwarancji 
zatrudnienia po przejściu do nowego 
właściciela. 

– To jest najważniejsze – mówi Zbi-
gniew Matuszewski. 

– Przez 24 miesiące nie można 
zwolnić pracownika ani zmienić mu 
stanowiska pracy i płacy. Jest też zapis 
mówiący, że przez dwa lata pracodawca 
nie może wypowiedzieć Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy, mamy także 
świadczenia w zakresie opieki medycz-
nej i usług zdrowotnych. To elementy 
istotne dla naszych pracowników. I jest 
wola rozmowy ze strony właściciela 
– dodaje wiceprzewodnicząca KZ. 

Stabilny Związek w firmie

Firma musi się liczyć z „Solidarno-
ścią”, ponieważ uzwiązkowienie w PSG 
jest duże, zwłaszcza na Pomorzu. Choć 
ostatnio nie dołącza wiele nowych 
osób, a część odchodzi na emerytury, 
to ostateczna liczba członków Związku 
nie zmienia się na niekorzyść. 

– Jest stabilnie. Jeśli zdarzają się 
odejścia, to zaraz następuje rekom-
pensata w postaci nowych członków, 
choć młodzi pracownicy przyjmowani 
są dość rzadko. Ale przechodzą do nas 
także osoby z innych organizacji, po-
nieważ nasze działania ich przekonują 
– mówi wiceprzewodnicząca. 

Struktura Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” odzwierciedla struktu-
rę całej firmy. PSG ma 17 oddziałów 
w całej Polsce i tyle samo jest organi-
zacji podzakładowych. Nad wszystkim 
czuwa Komisja Zakładowa. Na samym 
Pomorzu na ponad 450 pracowników 
ponad 200 należy do Związku (liczba 
obejmuje również emerytów, którzy zo-
stali  w organizacji mimo zakończenia 
pracy w firmie). 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
W POLSKIEJ SPÓŁCE GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 

Z nadzieją w przyszłość
Po raz kolejny nie udało się zakończyć związkowcom rozmów w Polskiej Spółce Gazownictwa dotyczących tego-
rocznych płac. To jedna ze spraw, którym Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” musi corocznie poświęcać wiele 
uwagi. Niewykluczone, że w przyszłości, w związku ze zmianą właściciela, będzie jednak łatwiej. 

Hanna Kujawińska, zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność”, oraz przewodniczący Zbigniew Dariusz Matuszewski.

W Gdańsku zawsze było wysokie 
uzwiązkowienie. Mimo że na przy-
kład z powodu nowej struktury orga-
nizacyjnej odeszły takie gazownie jak 
Słupsk czy Elbląg, to pod względem 
liczby osób należących do „Solidarno-
ści” Gdańsk utrzymuje się na stałym 
poziomie. Jeśli zdarza się więc, że ktoś 
odchodzi na emeryturę, to dochodzi 
nowy pracownik. 

W Oddziale Gdańsk została utwo-
rzona także gazownia w Sopocie. 

– Zwiększa się liczba odbiorców 
gazu, więc i firma się rozwija – mówi 
przewodniczący KZ – choć nie zawsze 
przekładało się to na sytuację pracow-
ników. – Nawet jeśli wyniki finansowe 
Polskiej Spółki Gazownictwa jako części 
Grupy Kapitałowej PGNiG były dobre, 
to zyski zabierał właściciel.

Po interwencji Związku 

„Solidarność” monitorowała sytu-
ację w Grupie Kapitałowej PGNiG. Jak 
związki zawodowe w PGNiG podpisały 
porozumienia finansowe, to właśnie „S” 
walczyła o takie same świadczenia dla 
pracowników PSG – zawsze z pozytyw-
nym rezultatem.

Uzyskane premie i porozumienia 
z zarządem odnośnie wypłat takiego 
świadczenia można więc uznać za suk-
ces działań Związku w firmie. Decyzje 
wymagały jednak czasu. W PGNiG 
dość często zmieniały się zarządy, więc 
zanim kolejny zapoznał się z materia-
łami i finansami danej spółki, to trochę 
to trwało. 

W PSG funkcjonuje też bardzo do-
bry Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
oraz inne porozumienia, przykładowo 
te dotyczące posiłków profilaktycznych 
dla pracowników spółki. Dla związkow-
ców najważniejsze jest utrzymanie tego 
co już uzyskali.

Tomasz ModzelewskiNowa gazownia w Sopocie.
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W związku ze zmianami pod 
koniec 2022 roku podpisane 
zostało porozumienie 
dotyczące gwarancji 
zatrudnienia po przejściu do 
nowego właściciela. Przez 24 
miesiące nie można zwolnić 
pracownika ani zmienić mu 
stanowiska pracy i płacy 
Jest też zapis mówiący, że 
przez dwa lata pracodawca 
nie może wypowiedzieć 
Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy, mamy 
także świadczenia w zakresie 
opieki medycznej i usług 
zdrowotnych. 

FO
T. 

TO
M

AS
Z 

M
O

D
ZE

LE
W

SK
I



Nr 2 / luty 202310 WYBORY W ZWIĄZKU

Trwa związkowa kampania wyborcza w NSZZ „Solidarność”. Niektóre organi-
zacje związkowe (podstawowe jednostki organizacyjne) naszego Regionu dokonały 
już aktu wyborczego i wyłoniły składy komisji oraz ich przewodniczących. 

Prezentujemy kolejne nazwiska związkowych liderów na kadencję 2023–2028 
(cz. 2)
 Jolanta Sojka – przewodnicząca Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” 

Hotel Mercure&IBIS Gdańsk Stare Miasto;
 Donata Barke – przewodnicząca Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” 

w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddz. Gdańsk;
 Marek Dąbkowski – przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” 

Pracowników „ORBIS” S.A. Hotel Novotel Gdańsk Centrum w Gdańsku;
 Ireneusz Felskowski – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-

ność” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach;
 Magdalena Baran – przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

w Nadleśnictwie Kartuzy w Burchardztwie;
 Aleksander Pryczkowski – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-

darność” w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach;
 Aleksandra Kubiak – przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku;
 Jerzy Parczewski – przewodniczący Terenowej Komisji NSZZ „Solidarność” 

Emerytów i Rencistów Powiatu Gdańskiego;
 Stanisław Stolp – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-

ność” Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach; 
 Michał Biedrzycki – przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” 

PZU S.A. Okręgu Gdańskiego;
 Katarzyna Gunther – przewodnicząca Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidar-

ność” Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.;
 Cezary Urbaniak – przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” 

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia; 
 Krzysztof Noga – przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” 

Komenda Rejonowa Straży Ochrony Kolei w Gdańsku;
 Maciej Statkiewicz – przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej O. Morski w Gdyni.

Wybory w Regionie Gdańskim 
na kadencję 2023–2028 (cz. 2)

TEMAT MIESIĄCA

Plany przewodniczących  
na nową kadencję 

Joanna Lewandowska, przewodnicząca KM 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Komisji 
Krajowej, Funduszu Gospodarczego, 
Krajowej Sekcji Nauki i Oświaty oraz 
Stowarzyszenia Instytut Promocji 
Nauczycieli „S” 

– Jestem przewodniczącą organizacji międzyzakłado-
wej, a zatem reprezentuję członków NSZZ „Solidarność” 
przed różnymi pracodawcami. To duże wyzwanie zarówno 

organizacyjne, jak i merytoryczne. Początek roku to czas negocjacji płacowych – od 
tego zatem zaczynamy. W Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przygotowujemy się 
do przeglądu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Regulaminu Pracy pod kątem 
aktualności zapisów i zmian w prawie. W relacjach z pracodawcami stawiam na dialog 
i współpracę, choć mam świadomość tego, że w niektórych aspektach nasze oczekiwa-
nia mogą się znacznie różnić. Zresztą różnice to nic złego – często z pierwotnych różnic 
można wypracować kompromis dający zadowolenie obu stronom sporu. Nie wolno 
się tylko zamykać na argumenty, trzeba szanować i słuchać siebie wzajemnie. Pięcio-
letnia kadencja władz Związku to długi czas. Przede mną, jak i przed członkami zarządu 
naszej organizacji, będzie stawało wiele wyzwań. Musimy się do nich dobrze przygoto-
wać. Dlatego z niecierpliwością czekamy na szkolenia organizowane przez Dział Szko-
leń Zarządu Regionu Gdańskiego. Z pewnością będziemy brać w nich udział.

Miniona kadencja była niezwykle trudna. Ze względu na pandemię COVID-19 
odsunęliśmy się od siebie, pozamykaliśmy w domach, pracowaliśmy zdalnie. Będę 
się starać o to, by integrować członków naszej organizacji, by cyklicznie docierać 
do każdego i rozmawiać o jego problemach, oczekiwaniach, jak i wsparciu, które 
możemy jako organizacja od niego uzyskać. Musimy na nowo poczuć się wspólno-
tą. Tylko wtedy będziemy silni. 

Urszula Wojciechowska, przewodnicząca 
KZ NSZZ „Solidarność” w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie 

– Nasze plany na nową kadencję to w pierwszej kolejno-
ści rozwój Związku w MOPS. Zależy nam na podbudowywa-
niu wśród załogi świadomości tego, jak istotne są związki za-
wodowe i ich działalność. Razem z innymi osobami mówimy 
o współpracy z pracodawcą, pilnowaniu warunków pracy 
i wynagradzania, aby były one w oczekiwanej wysokości, 
co w praktyce oznacza podwyżki. W naszym ośrodku cała 

reprezentacja Komisji Zakładowej umawia się cyklicznie na spotkania z dyrekcją. Nie 
mamy stałego harmonogramu takich spotkań, ponieważ jest to zależne od potrzeb. 
Omawiamy wówczas sprawy, które interesują pracowników chcących wiedzieć, co się 
dzieje w �rmie lub z których są niezadowoleni. Odpowiedzi na zadawane przez KZ py-
tania otrzymujemy ustnie bądź pisemnie. Rozmawiamy także o płacach. Taka sytuacja 
ma miejsce również teraz i jesteśmy w trakcie umawiania się na rozmowę.

Jeśli zaproponowana kwota nie będzie satysfakcjonująca, będziemy próbowali 
rozmawiać m.in. z prezydentem miasta, tym bardziej że w dzisiejszej dobie pracow-
nicy pomocy społecznej mierzą się także z nowymi zadaniami związanymi z kon-
�iktem zbrojnym w Ukrainie. Jeśli podczas pierwszej fali uchodźców dużo działań
przejęli na siebie obywatele czy organizacje pozarządowe, to zaraz potem całość 
działań, wynikających z długotrwałego wsparcia i pomocy uchodźcom, wzięły na 
siebie samorządy, zapewniając podstawowe warunki bytowe, wyżywienie dla ro-
dzin i dzieci, organizując naukę w szkołach, pomoc medyczną, zakup leków, środ-
ków higieny, żywności czy wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie czy trau-
mie. To były i są dla nas nowe zadania, z którymi musieliśmy sobie radzić i działać 
bez zwłoki, a z pełnym zaangażowaniem, obok codziennej pracy z osobami wyklu-
czonymi, seniorami czy rodzinami z problemami wychowawczymi. 

Trzeba dodać, że mamy świadomość, iż pracownicy muszą się też dokształcać 
i uzupełniać wiedzę, co wymaga czasu i nakładów �nansowych. W obecnej dobie
tego czasu jest niewiele. Na to nakłada się fakt, że jest coraz mniej osób chętnych 
do pracy w pomocy społecznej, więc wyzwaniem są również braki kadrowe. Zespół 
się starzeje, ludzie odchodzą na emeryturę, a nowych pracowników nie tak łatwo 
znaleźć. Ale do tych osób, które niedawno rozpoczęły pracę u nas i aktualnie się 
wdrażają, kierujemy swoją ofertę, wykorzystując np. pocztę panto�ową. Inni człon-
kowie Związku również zachęcają do wstępowania do organizacji, więc z roku na 
rok mamy coraz więcej osób. 

zebrał (tm)

Rozmowa ze  
Stefanem Gawrońskim, 
przewodniczącym Regionalnej 
Komisji Wyborczej 
NSZZ „Solidarność” 

– Na jakim etapie są obecnie wybory 
w komisjach zakładowych?

– Dotychczas wydanych zostało 37 
pozytywnych decyzji. Po wyborach, ale 
jeszcze w toku procedowania, jest kilka 
kolejnych organizacji, które dostarczyły 
nam już dokumenty. Mamy też około 
20 zgłoszeń z zaplanowanymi termina-
mi wyborów na najbliższy czas, a więc 
do połowy lutego. Czekamy natomiast 
na kolejne organizacje. 

– Czy dotychczas wystąpiły jakieś 
problemy z przeprowadzeniem gło-
sowania?

– Nie, do tej pory nie zgłaszano nam 
żadnych kłopotów, także pod kątem 
zebrania kworum. Wszystkie zebrania, 
jakie zostały zaplanowane, odbyły się 
więc zgodnie z planem. Żadne nie zo-
stało odwołane i to jest pozytywna in-
formacja, ale jednocześnie martwi fakt, 
że w wielu przypadkach nie ma jeszcze 
ustalonych terminów zebrania. Tymcza-
sem zostało nam niewiele ponad dwa 
miesiące, więc apeluję o przyspieszenie 
zgłaszania się. Tym bardziej że organi-

Apelujemy do komisji o zgłaszanie 
terminów wyborów. 
Czasu jest coraz mniej 

zacje liczące do 104 członków powinny 
przeprowadzić wybory najpóźniej do 
10 marca, aby następnie można było 
wybrać w okręgach łączonych delega-
tów, którzy będą przedstawicielami na 
Walnym Zebraniu Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

– Z czego wynika liczba graniczna 
104 członków?
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– Z ustalonego klucza wyborczego 
przez Zarząd Regionu, zgodnie z któ-
rym od 105 osób funkcjonują samo-
dzielne okręgi wyborcze delegatów na 
WZD Regionu Gdańskiego. A tych 
delegatów musimy wybrać do końca 
marca bieżącego roku.

– Jak sytuacja wygląda w najwięk-
szych komisjach?

– Przykładowo w organizacji między-
zakładowej Gdańskiej Stoczni Remon-
towej wybory zostały już zaplanowane 
i odbędą się 15 lutego. Również gdańska 
oświata jest na etapie planowania. 

– Ile czasu potrzeba na przeprowa-
dzenie wyborów? Z czego wynika 
fakt, że więcej organizacji powinno 
zgłosić się już teraz? 

– Najpierw trzeba ustalić termin 
zebrania i poinformować o nim człon-
ków Związku oraz Regionalną Komisję 
Wyborczą, co powinno nastąpić pełne 
dwa tygodnie wcześniej. A tego czasu 
jest coraz mniej.

– Co może się stać, jeśli organizacja 
nie przeprowadzi wyborów we wska-
zanym terminie?

– Jeśli nie nastąpi to do końca marca, 
to grozi takiej organizacji wprowadze-
nie zarządu komisarycznego, którego 
celem będzie doprowadzenie do doko-
nania wyborów na nową kadencję. Jeśli 
nie uda się dokonać wyborów, to taka 
organizacja może zostać zlikwidowana 
i usunięta z rejestru naszego Regionu.

– Do kogo i w jaki sposób mogą 
zgłaszać się organizacje, które nie 
wskazały jeszcze terminu wyborów 
u siebie?

– Informację o wyborach można 
zgłaszać e-mailem do mnie na adres: 
s.gawronski@solidarnosc.gda.pl oraz 
do Tadeusza Grubicha, a więc na adres: 
t.grubich@solidarnosc.gda.pl

Rozmawiał Tomasz Modzelewski

Region Gdański NSZZ „Solidarność” w w w. s o l i d a r n o s c . g d a . p l

WIESZ 
W I Ę C E J



11Nr 2 / luty 2023SPOŁECZEŃSTWO

Projekt nowelizacji kodeksu pracy uwzględniający pracę zdalną przeszedł 
już przez Sejm i Senat. 13 stycznia posłowie odrzucili poprawki Senatu. 
27 stycznia prezydent podpisał ustawę. Nowe przepisy stanowią połącze-
nie dotychczasowych regulacji w sprawie telepracy i zapisów dotyczących 
pracy zdalnej, które znalazły się w ustawie wprowadzonej podczas COVID-
-19. Niestety, w trakcie prac legislacyjnych nad pracą zdalną nie wzięto 
pod uwagę opinii reprezentatywnych central związkowych. – Część zapi-
sów budzi nasze poważne zastrzeżenia – mówi dr Anna Reda-Ciszewska, 
ekspertka NSZZ „Solidarność”.

Część zmian w kodeksie 
pracy budzi poważne 
zastrzeżenia Związku

Po wejściu zmian w życie z kodeksu pracy zniknie pojęcie telepracy, a zaczną 
obowiązywać trzy formy pracy zdalnej: całkowita, częściowa i okazjonalna. Przy 
czym wprowadzeniu pracy zdalnej całkowitej „Solidarność” była przeciwna. W oce-
nie „S” taka forma pracy może się wiązać z poważnymi zagrożeniami dla pracow-
nika. Może np. dojść do sytuacji, w której w ogóle nie będzie on widział swojego 
pracodawcy i nie będzie miał z nim kontaktu. W ocenie związkowców na ten rodzaj 
pracy zdalnej należało nałożyć pewne ograniczenia. – Na przykład całkowita pra-
ca zdalna mogłaby być wprowadzana na podstawie ponadzakładowych układów 
zbiorowych pracy. Oczywiście o szczegółowych rozwiązaniach mogliśmy jeszcze 
rozmawiać – mówi dr Reda-Ciszewska.

Kolejna sprawa, którą w ocenie związkowców należało uregulować w nieco inny 
sposób, dotyczy kosztów pracy zdalnej. W nowelizacji kodeksu pracy zaznaczo-
no, że będzie je ponosił pracodawca, ale szczegóły mają być doprecyzowywane w 
przepisach wewnątrzzakładowych. – Pojawiają się wątpliwości, czy jest to rozwią-
zanie, które odpowiednio zabezpiecza interesy pracowników – dodaje ekspertka. 
Jej zdaniem w kodeksie pracy powinny się znaleźć minimalne regulacje dotyczące 
kosztów pracy zdalnej ponoszonych przez pracodawcę. Mogłyby być one podobne 
na przykład do zapisów dotyczących podróży służbowych. – Można by przewidzieć 
podstawę prawną do wydawania przez ministra rozporządzenia dotyczącego kosz-
tów pracy zdalnej, jakie pracodawca powinien ponosić – mówi ekspertka.

 Reprezentatywne centrale związkowe, w tym „Solidarność”, sprzeciwiały się 
także wprowadzeniu pojęcia pracy zdalnej okazjonalnej. Jak wyjaśnia dr Reda-
-Ciszewska, początkowo takiej formy pracy zdalnej w ogóle nie było w projekcie 
kodeksu pracy. Pojawiła się ona dopiero w ramach kolejnych poprawek. Ostatecznie 
dopuszczono 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej w ciągu roku. – Problem polega 
na tym, że do tej formy większość regulacji dotyczących pracy zdalnej nie będzie 
miała zastosowania. Przede wszystkim pracodawca nie będzie miał obowiązku po-
noszenia kosztów i zapewnienia pracownikowi narzędzi – zaznacza ekspertka NSZZ 
„Solidarność”. Jej zdaniem w takiej sytuacji pracodawca może próbować przerzucić 
te obowiązki na pracownika.

 W ocenie związkowych prawników w przepisach dotyczących pracy zdalnej 
zabrakło także regulacji związanych z czasem pracy i „byciem dostępnym”. Może to 
prowadzić do przekonania pracodawcy, że pracownik powinien wykonywać pracę 
zdalną wszędzie i o każdej porze. – Jest przyzwolenie na myślenie, że jeśli ktoś 
pracuje w domu, to normy czasu pracy i dobowego odpoczynku go nie dotyczą. 
W konsekwencji pracownik może pracować ponad normę – dodaje dr Anna Reda-
-Ciszewska. Podkreśla, że jeżeli nowela nie uwzględnia jakiejś kwestii, to regulują ją 
ogólne przepisy prawa pracy, czyli w tym przypadku dotyczące czasu pracy.

Zgłaszane wątpliwości nie oznaczają, że wszystkie rozwiązania dotyczące pracy 
zdalnej są krytykowane przez stronę związkową. Dr Anna Reda-Ciszewska zazna-
cza, że w noweli prawa pracy wskazane zostały pewne grupy pracowników, którym 
pracodawca nie będzie mógł odmówić możliwości wykonywania pracy zdalnej. 
Są to m.in. osoby wychowujące dziecko do czwartego roku życia czy pracownicy 
sprawujący opiekę nad innymi członkami rodziny. – To jest dość dobre rozwiązanie, 
uwzględniające sytuację pracowników spełniających obowiązki opiekuńcze – mówi 
prawniczka. Podkreśla, że opiekunowie zyskują uprawnienia do pracy zdalnej w ra-
mach każdego rodzaju tej pracy.

www.solidarnosckatowice.pl
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Sejm 26 stycznia br. przyjął ustawę budżetową na rok 2023. W głosowaniu 
posłowie odrzucili wszystkie 77 poprawek Senatu. Zgodnie z założeniami 
budżetu dochody państwa mają wynieść 604 mld 700 mln złotych, wydat-
ki – 672 mld 700 mln złotych. Deficyt zaś – nie więcej niż 68 mld złotych. 
Polska na tle innych państw unijnych nie ma problemów z nadmiernym 
zadłużeniem.

Optymistyczny budżet 
na trudne czasy 

stosowana przez Ministerstwo Zdro-
wia metodologia przyjmuje do bieżą-
cych nakładów na zdrowie PKB sprzed 
dwóch lat – co daje 6 proc. PKB).  

Na prognozowany wzrost dochodów 
budżetu państwa w tym roku będzie mia-
ła wpływ sytuacja makroekonomiczna i 
wzrost bazy podatkowej. Z drugiej stro-
ny działania mające na celu ogranicze-
nie negatywnych konsekwencji wysokiej 
inflacji, szczególnie w zakresie energii i 
gazu, zamiast obniżonej stawki podatku 
VAT zakładają pozapodatkowe rozwią-
zania ograniczające wzrost cen. W 2023 
roku zagwarantowana będzie maksymal-
na cena prądu oraz gazu dla gospodarstw 
domowych, wspólnot mieszkaniowych, 
szpitali, organizacji pozarządowych na 
poziomie z 2022 roku.

– To najlepszy budżet na obecne 
czasy, idziemy drogą środka, równowa-
żymy wrażliwość społeczną z odpowie-
dzialnością za bezpieczeństwo finansów 
publicznych. Mamy świadomość, że 
rozdmuchanie wydatków publicznych 
może utrudniać zejście inflacji do bar-
dziej akceptowalnych poziomów – ar-
gumentowała Magdalena Rzeczkowska, 
minister finansów. 

Należy odnotować też wzrost wydat-
ków na obronność z 37 mld zł do 97,4 
mld zł w 2023 roku, czyli do 3 proc. 
PKB (Ministerstwo Obrony Narodowej 
może też dodatkowo skorzystać z Fun-
duszu Wsparcia Sił Zbrojnych, którym 
zarządza Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, a to ok. 39,7 mld zł). 

Deficyt sektora finansów publicz-
nych (według metodologii UE) ma 
być na poziomie 4,5 proc. PKB. Dług 
sektora instytucji rządowych i samo-
rządowych (definicja UE) na poziomie 
53,3 proc. PKB. Tak liczony dług, obej-
mujący także zobowiązania zaciągnięte 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i 
Polski Fundusz Rozwoju, wyniósł na 
koniec 2021 roku 1,41 bln zł (dane za 
ub.r. poznamy w kwietniu br.). To mniej 
niż 60-procentowy poziom uznawany 
za referencyjny próg ostrożnościowy, 
po którego przekroczeniu konieczny 
jest program sanacji finansów publicz-
nych. 

Dług sektora instytucji rządowych i 
samorządowych (EDP) stanowi jeden 
z elementów unijnego kryterium fi-
skalnego traktatu z Maastricht. W Unii 
Europejskiej jest 10 państw o niższym 
zadłużeniu: Estonia, Luksemburg, Buł-
garia, Szwecja, Dania, Czechy, Litwa, 
Łotwa, Rumunia i Holandia. Naj-
bardziej zadłużone są (na koniec III 
kwartału 2022 r.): Grecja (178,2 proc.), 
Włochy (147,3 proc.), Portugalia (120,1 
proc.), Hiszpania (115,6 proc.), Francja 
(113,4 proc.) oraz Belgia (106,3 proc.). 

Rosną jednak koszty obsługi długu 
publicznego, które w 2023 roku wzro-
sną do 66 mld zł, a w 2024 roku wynio-
są 105 mld zł (tak prognozuje Komisja 
Europejska). W przypadku kosztów 
obsługi długu chodzi  o oprocentowa-
nie obligacji emitowanych przez Skarb 
Państwa (obecnie to 7 proc.). Rentow-
ność obligacji skarbowych rośnie, co 
oznacza większe koszty obsługi długu 
publicznego. Z prognoz dołączonych 
do ustawy budżetowej na 2023 rok 
(nie obejmują środków finansowych 
ze specjalnych funduszy Banku Go-
spodarstwa Krajowego i Polskiego 
Funduszu Rozwoju) wynika, że dług 
Skarbu Państwa w 2021 roku wynosił 
1 bln 138 mld zł, co stanowiło 43,4 
proc. PKB. Według prognoz dług ten 
na koniec 2022 roku wzrośnie do 1 
bln 236,2 mld zł (41 proc. PKB), a w 
2023 roku do 1 bln 353,6 mld zł (40,8 
proc. PKB), czyli dzięki stosunkowo 
szybkiemu wzrostowi gospodarczemu 
procentowo jego udział w PKB spada, 
choć rośnie nominalnie. 

(asg)

Magdalena Rzeczkowska, 
minister finansów.  
– To najlepszy budżet na 
obecne czasy, idziemy drogą 
środka, równoważymy 
wrażliwość społeczną 
z odpowiedzialnością za 
bezpieczeństwo finansów 
publicznych. Mamy 
świadomość, że rozdmuchanie 
wydatków publicznych może 
utrudniać zejście inflacji do 
bardziej akceptowalnych 
poziomów.

Obrady rządu nad projektem budżetu państwa na rok 2023.
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Produkt Krajowy Brutto (PKB) 
szacowany na ten rok to 3 bln 317 mld 
700 mln zł. Budżet na 2023 rok zakłada 
m.in. zwiększenie wydatków na służbę 
zdrowia do ponad 6 procent PKB, 3 
procent PKB na obronność, wzrost 
wydatków w obszarze szkolnictwa 
wyższego i nauki, na rolnictwo, kulturę 
i ochronę dziedzictwa narodowego. Są 
zapisane środki finansowe na progra-
my społeczne, takie jak Rodzina 500+ 
(koszt realizacji programu w 2023 roku 
wyniesie ok. 40 mld złotych), „Dobry 
Start”, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 
oraz waloryzacja świadczeń emerytal-
no-rentowych od 1 marca 2023 roku 
wskaźnikiem waloryzacji 13,8 proc. z 
minimalną gwarantowaną podwyżką o 
250 zł oraz na tzw. 13. emeryturę równą 

wysokości najniższej emerytury. Pre-
mier Mateusz Morawiecki zapowiedział 
3 stycznia br. ustawowe zagwarantowa-
nie każdorocznej wypłaty 14. emerytu-
ry. Proces legislacyjny ma nastąpić w I 
kwartale tego roku. 

Zakładany jest wzrost PKB w ujęciu 
realnym o 1,7 proc., a inflacja w uję-
ciu średniorocznym – 9,8 proc. Wzrost 
przeciętnego rocznego funduszu wyna-
grodzeń w państwowej sferze budżeto-
wej zaplanowany jest na 7,8 proc.

Przewiduje się, że stopa bezrobocia 
wyniesie na koniec 2023 roku 5,4 proc. 
Prognozowane przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w tym roku w 
gospodarce narodowej to 6935 zł. 

Od 1 stycznia płaca minimalna 
wzrosła do 3490 zł, a od 1 lipca – do 
3600 zł brutto. Stawka godzinowa wy-
nosi 22,80 zł, a od lipca – 23,50 zł.

Wydatki na zdrowie w 2023 roku to 
4,81 proc. PKB – 159,6 mld zł (uwaga: 
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SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY 

RAPORT „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

Okręgowy Inspektorat  Pracy 
w Gdańsku od kilku lat nagra-
dza najaktywniejszych spo-
łecznych inspektorów pracy. 
Prezentujemy listę nagrodzo-
nych społecznych inspekto-
rów pracy, którzy są członkami 
NSZZ „Solidarność”.

Najaktywniejsi społeczni 
inspektorzy pracy

Rok 2022
 Piotr Ratkowski – Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna w Gdańsku (I miejsce)

Rok 2021
 Alicja Iwona Jarosz – Flextronics International Poland Sp. z o.o. w Tczewie (II miejsce)
 Arkadiusz Bartczak – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni 

 (III miejsce)

Rok 2020
 Piotr Czeczkowski – Flügger Poland Sp. z o.o. w Gdańsku (II miejsce)
 Andrzej Kuśmierczyk – Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo” w Swarzewie (III 

miejsce)

Rok 2019 
 Adam Bujak – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna (II miejsce)
 Henryk Borkowski – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (III miejsce)

Rok 2018
 Józef Rymsza – Region Gdański NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (I miejsce) 
 Piotr Madej – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku  

(II miejsce)
 Waldemar Hetmański – Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzy-

dzach Kiszewskich (wyróżnienie)

Rok 2017 
 Alicja Jarosz – Flextronics International Poland Sp. z o.o. w Tczewie (II miejsce)

Rok 2016 
 Mariusz Kaźmierczak – Energa S.A. w Gdańsku (I miejsce)
 Beata Orzeszek – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Gdańsku (II miejsce ex aequo)
 Jarosław Wachowski – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  

(II miejsce ex aequo)
 Waldemar Hetmański – Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. 

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich (III miejsce)

Rok 2015 
 Adam Bujak – Zarząd Morskiego Portu S.A. w Gdańsku (I miejsce)
 Gustaw Czarnowski, Poczta Polska S.A. w Gdańsku (II miejsce)

Rok 2013 
 Mirosław Perłak – Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telmor”  

Sp. z o.o. w Gdańsku 

Rok 2012 
 Robert Kordek – Mostostal Pomorze S.A. w Gdańsku (I miejsce)
 Henryk Dampc – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 

(III miejsce).

W 2022 roku laureatem konkursu został Piotr Ratkowski (pierwszy z prawej).
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Społeczna inspekcja pracy jest służ-
bą społeczną pełnioną przez pracowni-
ków, mającą na celu zapewnienie przez 
zakład pracy bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy oraz ochronę 
uprawnień pracowniczych określonych 
w przepisach prawa pracy.

W gestii związków 
zawodowych

Związek zawodowy ma duże moż-
liwości wpływu na kształtowanie wa-
runków pracy, w tym BHP, poprzez 
społeczną inspekcję pracy. 

Społecznym inspektorem pracy 
może być pracownik danego zakładu 
pracy, który nie zajmuje stanowiska kie-
rownika zakładu pracy lub stanowiska 
kierowniczego bezpośrednio podległego 
kierownikowi zakładu. Tak zwany sipo-
wiec powinien być członkiem związku 
zawodowego, choć zakładowe organi-
zacje związkowe mogą postanowić, że 
społecznym inspektorem pracy może 
być również nienależący do związków 
pracownik zakładu. 

Społeczna inspekcja pracy reprezen-
tuje interesy wszystkich pracowników 
w zakładach pracy, ale jest kierowana 
przez zakładowe organizacje związko-
we. Jeśli w zakładzie nie ma związku 
zawodowego, nie ma też społecznej 
inspekcji pracy.

Wybory społecznych inspektorów 
pracy przeprowadzają związki zawo-
dowe na podstawie uchwalonych przez 
siebie regulaminów. To właśnie organi-
zacje reprezentujące pracowników wy-
stawiają kandydatów i przeprowadzają 
wybory społecznego inspektora pracy. 
Związki zawodowe również nadzorują 
działalność społecznej inspekcji pracy.

Zakładowe organizacje związkowe 
dostosowują organizację społecznej 
inspekcji pracy do potrzeb wynikają-
cych ze struktury zakładu pracy. Spo-
łeczną inspekcję pracy, w zależności od 
struktury i wielkości  zakładu, tworzą, 
zakładowy społeczny inspektor pracy 
– dla całego zakładu pracy; oddziało-
wi (wydziałowi) społeczni inspektorzy 
pracy – dla poszczególnych oddziałów 
(wydziałów); grupowi społeczni inspek-
torzy pracy – dla komórek organizacyj-
nych oddziałów (wydziałów). 

Społecznych inspektorów pracy wy-
bierają i odwołują pracownicy zakładu 
pracy na czteroletnią kadencję.

Zakład pracy nie może wypowie-
dzieć ani rozwiązać umowy o pracę 
z pracownikiem pełniącym funkcję 

społecznego inspektora pracy w czasie 
trwania mandatu oraz w okresie roku 
po jego wygaśnięciu, chyba że zacho-
dzą przyczyny uzasadniające rozwiąza-
nie umowy o pracę bez wypowiedze-
nia. W takim wypadku rozwiązanie 
umowy o pracę może nastąpić po 
uprzednim uzyskaniu zgody statutowo 
właściwego organu zakładowej organi-
zacji związkowej.

Co może społeczny inspektor 
pracy

Społeczna inspekcja pracy stoi na 
straży bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, reprezentuje interesy 
pracowników jako strony słabszej w 
stosunku pracy. Społeczny inspektor 
pracy jest uprawniony do kontrolowa-
nia warunków pracy i monitorowania 
wszelkich nieprawidłowości zagrażają-
cych życiu i zdrowiu pracowników.

– Nadrzędnym celem społecznej 
inspekcji pracy jest zapewnienie bez-
piecznych i higienicznych warunków 
pracy oraz ochrona uprawnień pra-
cowniczych – mówi Paulina Brańska, 
pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” ds. bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy.

Społeczni inspektorzy pracy mają 
bardzo szerokie uprawnienia wynika-
jące z ustawy o społecznej inspekcji 
pracy, podobnie jak inspektorzy Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, tylko że na 
terenie swojego zakładu pracy. 

Mogą więc oni między innymi 
kontrolować budynki, maszyny, sta-
nowiska pracy pod względem bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Kontrolują 
i monitorują również przestrzeganie 
przepisów prawa pracy, układów zbio-
rowych pracy, regulaminów, a także 
biorą udział w ustalaniu przyczyn 
i okoliczności wypadków przy pracy, 
uczestniczą w przeglądach warunków 
pracy, opiniują projekty, plany popra-
wy warunków BHP. 

– Kompetencje społecznych inspek-
torów można podzielić na te związane 
bezpośrednio z prawną ochroną pracy 
oraz na te dotyczące sfery bezpieczeń-
stwa. Przeważnie inspektor pracy jest 
kojarzony wyłącznie z zagadnienia-
mi z zakresu BHP. Ale to nieprawda, 
ponieważ przepisy pozwalają mu na 
kontrolowanie również problemów 
związanych z całym prawem pracy, za-
równo powszechnie obowiązującym, 
jak i zakładowym – mówił Stefan Gaw-
roński, który na co dzień w gdańskiej 

„Solidarności” zajmuje się społeczną 
inspekcją pracy. 

Przypomniał on, że społeczni inspek-
torzy pracy mają prawo kontrolować 
zarówno przestrzeganie przez praco-
dawców przepisów dotyczących rozwią-
zywania stosunków pracy, nakładania 
na pracowników kar porządkowych, 
jak i stosowania przepisów o pracow-
niczej odpowiedzialności materialnej.  
W składach zespołów powypadkowych 
społeczny inspektor pracy jest przeciw-
wagą dla służby BHP pracodawcy. Waż-
ne jest również to, że koszty związane z 
działalnością społecznej inspekcji pracy 
ponosi zakład pracy.

Zgodnie z art. 12. 1 ustawy o spo-
łecznej inspekcji pracy, zakład pracy 
jest zobowiązany założyć zakładową 
księgę zaleceń i uwag oraz oddziałowe 
(wydziałowe) księgi uwag, przeznaczo-
ne do zapisów społecznych inspektorów 
pracy. Księgi zaleceń przechowuje się w 
miejscu ustalonym przez kierownika 
zakładu pracy oraz udostępnia do wglą-
du zakładowym organizacjom związ-
kowym, organom samorządu załogi, 
organom Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz innym organom nadzoru i kontroli 
warunków pracy. Zapis w takiej księdze 
posiada moc dokumentu urzędowego 
w postępowaniu przed organami pań-
stwowymi. 

Razem z Państwową  Inspekcją 
Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy udziela 
pomocy społecznej inspekcji w reali-
zacji jej działań, w szczególności przez 
poradnictwo prawne oraz szkolenie. 
Jedną z form współdziałania Państwo-
wej Inspekcji Pracy z partnerami spo-
łecznymi są kontrole przeprowadzane 
na wniosek organizacji związkowych 
oraz społecznych inspektorów pracy.

– Idąc na kontrolę, gdzie działa spo-
łeczna inspekcja pracy, inspektor pracy 
ma wręcz obowiązek zajrzeć do tej księ-
gi, zobaczyć, jakie zalecenia i uwagi zo-
stały do niej wpisane przez zakładowego 
społecznego inspektora pracy i skontro-
lować, czy pracodawca tak naprawdę się 
do nich zastosował. W ustawie o spo-
łecznej inspekcji pracy jest przewidziany 
tryb odwoławczy. To oznacza, że jeżeli 
społeczny inspektor pracy dokonał za-
pisów we wspomnianej księdze zaleceń i 
uwag, a pracodawca nie zgadza się z tym 
zapisem, to my, jako inspekcja pracy, tak 
naprawdę jesteśmy stroną, do której pra-
codawca może się odwołać. W ustawie 
jest dookreślony bardzo ścisły termin 
tego odwołania. Inspektor idzie do za-
kładu pracy, wykonuje kontrolę, która 
ma na celu podtrzymanie lub odrzucenie 
tego zalecenia lub uwagi, ale oczywiście 
wykonujemy to w trybie przewidzia-
nym w ustawie o Państwowej Inspekcji 

W służbie 
bezpieczeństwa pracy

Jednym z zadań związków zawodowych jest sprawowanie nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy. Naj-
lepsze efekty w podnoszeniu ich poziomu w miejscu pracy daje współpraca 
między pracodawcą a organizacją reprezentującą pracowników. W takim 
podejściu do bezpieczeństwa ważną rolę spełnia społeczna inspekcja pracy, 
która podlega związkom zawodowym. 
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W dziedzinie bezpieczeństwa pracy społeczny inspektor pracy w swoich 
działaniach powinien szczególnie skupić się na eliminacji zagrożeń, które 
są przyczyną wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a których likwi-
dacja lub ograniczenie przyniesie trwałą poprawę warunków pracy.

W szczególności powinien kontrolować:

 przestrzeganie wymogów technologicznych pod względem bezpieczeństwa 
pracy, postanowień dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi 
maszyn;

 wyposażenie maszyn i urządzeń technologicznych w osłony i urządzenia zabez-
pieczające oraz sprawność i przydatność tych osłon i urządzeń podczas ruchu;

 stan urządzeń energetycznych i skuteczność działania ochron przeciwporaże-
niowych;

 wyposażenie pracowników w sprawny sprzęt i ochrony osobiste;
 przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

W zakresie higieny pracy powinien kontrolować:

 zapewnienie pracownikom, zgodnie z obowiązującymi przepisami: szatni, po-
mieszczeń do spożywania posiłków, urządzeń higieniczno-sanitarnych odpo-
wiednich do rodzaju pracy i liczby osób;

 przestrzeganie norm higienicznych, a w szczególności dotyczących substancji 
szkodliwych, zapylenia, hałasu, wibracji, mikroklimatu i oświetlenia;

 wydawanie przysługujących na określonych stanowiskach pracy środków od-
żywczych, napojów i środków higieny osobistej;

 poddawanie pracowników obowiązkowym badaniom lekarskim (profilaktycz-
nym) oraz badać aktualność orzeczeń stwierdzających brak przeciwwskazań 
do zatrudnienia na danym stanowisku pracy pracowników zatrudnionych w 
warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Czym zajmują się 
społeczni inspektorzy 
pracy

Pracy – tłumaczy Paweł Grabowski p.o. 
zastępca okręgowego inspektora pracy 
ds. nadzoru.

Są też inne formy współpracy. – Ko-
lejny element naszej współpracy ze spo-
łeczną inspekcją pracy polega na tym, 
że kiedy inspektor pracy trafia do za-
kładu, gdzie działa społeczna inspekcja, 
tak naprawdę, udając się na stanowiska 
pracy, wykonuje kontrolę przy współ-
udziale społecznego inspektora pracy. 
Jako inspektor, który chodzi na kontro-
le już od 26 lat, powiem szczerze, że nie 
wyobrażam sobie, żeby inspektor pracy, 
będąc w zakładzie pracy, nie wspomógł 
się pracą wykonaną przez społecznego 
inspektora pracy. Wspólne kontrole są 
tutaj jak najbardziej wskazane. Jest jesz-
cze jeden element, który wynika bezpo-
średnio z ustawy o społecznej inspekcji 
pracy. Społeczny inspektor pracy ma 
prawo uczestniczyć w podsumowaniu 
kontroli wykonanej przez państwowe-
go inspektora pracy – mówił zastępca 
okręgowego inspektora pracy.

Przeciwnik czy partner 
pracodawcy

Styl zarządzania najbardziej sprzyja-
jący wysokiej kulturze bezpieczeństwa 
to styl partycypacyjny. Oparty jest on 
na zaangażowaniu pracowników w po-
dejmowaniu decyzji dotyczących zakła-

du pracy, polega wręcz na zachęcaniu 
pracowników ze wszystkich poziomów 
organizacji do uczestniczenia w zarzą-
dzaniu organizacją.

W przedsiębiorstwach z wysoką 
kulturą bezpieczeństwa pracownik nie 
boi się zgłaszać ewentualnych zagrożeń. 
Co więcej – może liczyć, że pracodawca 
nie zlekceważy jego uwag i zajmie się 
znalezieniem trwałych i skutecznych 
rozwiązań.

– Są organizacje, w których praco-
dawcy dbają o warunki pracy, uważa-
jąc, że pracownicy są najważniejszym 
elementem procesu pracy. Ale są, nie-
stety, takie miejsca, gdzie stosunki pra-
cy są dziewiętnastowieczne – mówił 
Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicz-
nego w Gdańsku, podczas webinarium 
zorganizowanego w ramach projektu 
„Godna praca to bezpieczna praca” 
finansowanego z Funduszy Norwe-
skich. Uważa on również, że zakłady 
pracy, gdzie zostały wdrożone proce-
dury i standardy dotyczące środowiska 
pracy, radziły sobie w trudnej sytuacji 
pandemii. Natomiast te organizacje, 
które tych działań nie wdrożyły, bory-
kają się z dużymi problemami, dlatego 
między innymi, że nie da się z dnia na 
dzień pewnych zmian przeprowadzić, 
a najtrudniejsze są  zmiany kulturowe 
i zmiany mentalności. – W naszym 
szpitalu w budowaniu kultury bezpie-
czeństwa pracy uczestniczy zakładowy 
społeczny inspektor pracy oraz szef 
służby BHP – podsumowuje dyrektor 
i dodaje, że w UCK społeczna inspekcja 
pracy pełni istotną rolę. Jest ona partne-
rem w realizacji wspólnego celu, jakim 
jest zapewnienie bezpiecznych i ergo-
nomicznych warunków pracy. Zakłado-
wy społeczny inspektor  pracy w UCK 
Henryk Borkowski w 2019 roku zajął 
trzecie miejsce w konkursie Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy PIP w Gdańsku 
na „Najaktywniejszego Społecznego 
Inspektora Pracy”.

Ustawę o społecznej inspekcji 
pracy trzeba napisać na nowo

Zdaniem ekspertów BHP z NSZZ 
„Solidarność” obecnie obowiązująca 
ustawa o społecznej inspekcji pracy, 
która została uchwalona w 1983 roku, 
pomimo późniejszych zmian nie przy-
staje do obecnej sytuacji społeczno-
-gospodarczej i wymaga praktycznie 
napisania jej na nowo. W latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego stulecia pró-
ba jej znowelizowania na podstawie 
projektu NSZZ „Solidarność” zakoń-
czyła się niepowodzeniem.

– Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy ,,Solidarność” od reaktywo-
wania w 1989 roku zgłaszał postulaty 
w zakresie ochrony człowieka w śro-
dowisku pracy, które w dalszym ciągu 
pozostają aktualne. Dotyczyły one ko-
nieczności stworzenia skutecznego sys-
temu prawno-organizacyjnego ochrony 
człowieka w środowisku pracy w Polsce. 
Elementami takiego systemu powinny 
być między innymi: dobre, egzekwo-
walne przepisy prawne, system mecha-
nizmów ekonomicznych wymuszających 
stwarzanie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, prawidłowo funkcjo-
nujący nadzór nad warunkami pracy, za-
pewnienie ochrony zdrowia pracujących, 
postawienie na odpowiednio wysokim 
poziomie kształcenia i szkolenia w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
propagowanie kultury bezpieczeństwa 
pracy i życia. Od lat trwające prace nad 
przygotowaniem rozwiązań oraz ich 
skutecznym wdrażaniem odbywają się 
z różnym skutkiem. Generalnie należy 
dążyć do zmiany sposobu postrzegania 
zagadnień ochrony pracy przez ogół 
społeczeństwa i kształtowania nawy-
ków bezpiecznego życia i pracy – mó-
wiła (zmarła, niestety, w zeszłym roku), 
Iwona Pawlaczyk, ekspertka gdańskiej 
„Solidarności” ds. BHP.

Małgorzata Kuźma

Z badań przeprowadzonych w 2021 roku przez CBOS wynika, że rzadziej dochodzi 
do łamania praw pracowniczych w zakładach, w których działają związki zawodowe. 
I tak w tych w przedsiębiorstwach praktycznie nie istnieje problem z niewypła-
caniem pensji pracownikom, również składki na ZUS odprowadzane są w pełnej 
wysokości. Rzadziej także dochodzi w nich do zmuszania pracowników do pracy 
w nadgodzinach bez wynagrodzenia.

Kadr z filmu Godna praca to bezpieczna praca. Film jest dostępny na naszym kanale na YouTube.

Społeczna inspekcja pracy 
stoi na straży bezpiecznych 
i higienicznych warunków 
pracy, reprezentuje interesy 
pracowników jako strony 
słabszej w stosunku pracy. 
Społeczny inspektor 
pracy jest uprawniony do 
kontrolowania warunków 
pracy i monitorowania 
wszelkich nieprawidłowości 
zagrażających życiu i zdrowiu 
pracowników.

W zakresie prawnej ochrony pracy powinien kontrolować w szczególności prze-
strzeganie przepisów dotyczących:

 skróconego czasu pracy wprowadzonego ze względu na uciążliwe lub szkodliwe 
warunki pracy;

 ochrony pracy kobiet i młodocianych, zwłaszcza w zakresie prac uciążliwych, 
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących 
dziecko piersią oraz czasu pracy tych pracowników;

 ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy;
 świadczeń pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

oraz świadczeń wynikających z układów zbiorowych pracy oraz regulaminów 
wynagradzania.

Ponadto społeczny inspektor pracy powinien kontrolować:

 pisemne zawieranie umów o pracę i treści tych umów;
 wydawanie pracownikom świadectw pracy;
 udzielanie urlopów wypoczynkowych (urlopy zaległe);
 pracę w godzinach nadliczbowych, szczególnie w zakresie rozliczenia pracy i 

dopuszczalnego limitu pracy w godzinach nadliczbowych;
 pracę w niedziele, święta oraz w pięciodniowym tygodniu pracy, ze szczególnym 

uwzględnieniem odpowiedniego rozliczenia tej pracy;
 terminowe dokonywanie wypłat wynagrodzeń dla poszczególnych grup pra-

cowników.

Kadr z filmu Godna praca to bezpieczna praca. 
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Prawo pracy, w tym normy czasu 
pracy, po odzyskaniu niepodległo-
ści było przedmiotem jednej z waż-
niejszych reform podjętych przez 
socjalistyczny gabinet Jędrzeja 
Moraczewskiego w 1918 roku. 

Jak przystało na byłego członka 
Centralnego Komitetu Robotniczego 
PPS i redaktora naczelnego pisma PPS 
„Robotnik”, Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski wydał dekret o ustanowieniu 
8-godzinnego dnia pracy oraz o 46-go-
dzinnym tygodniu pracy. 23 listopada 
1918 r. rząd Moraczewskiego wprowa-
dził ów dekret w życie. Taki też był po-
stulat, który realizowano wg reguły św. 
Benedykta z Nursji (480–547) w opac-
twie w Cluny 1400 lat wcześniej. 

Socjaliści i ludowcy rządzą

Rząd Moraczewskiego, złożony 
z PPSD, PPS i dwóch odłamów PSL, po-
wołany 17 listopada 1918 r. przez Józefa 
Piłsudskiego, jako kontynuacja rządu 
Ignacego Daszyńskiego, trzy dni póź-
niej ogłosił program zakładający budo-
wę ustroju gospodarczego i społecznego 
według doktryny socjalistycznej. 

W ślad za dekretem o czasie pracy 
rząd wkrótce m.in. ustanowił inspekcję 
pracy oraz prawo o ubezpieczeniach oraz 
powszechne prawo wyborcze, obejmujące 
jako jedne z  pierwszych państw po Au-
stralii i krajach skandynawskich kobiety 
(Szwajcarki mają prawo wyborcze od 1971 
r., a te z kantonu Appenzell od 1990 roku), 
zagwarantował wolność działania związ-
ków zawodowych i prawo do strajku.

Skrócenie dnia pracy do 8 godzin po-
parli też działacze endeccy, jak ks. Tadeusz 
Styczyński ze Związku Ludowo-Narodo-
wego, twierdzący, że jest to „najważniej-
szym warunkiem podniesienia moralnego 
i duchowego poziomu klasy robotniczej”. 

8 godzin

Ośmiogodzinny dzień pracy wywal-
czyli robotnicy pod koniec XIX wieku 

w Stanach Zjednoczonych po wielkiej 
kampanii strajkowej, m.in. pacyfikacji 
robotników z fabryki McCormick Ha-
rvester Co w Chicago 1 maja 1886 r.  

Trzy dekady później tworzące się 
struktury państwa II RP wyodrębniły 
nową gałąź prawa, czyli prawo pracy 
regulujące stosunki wynikające z wyko-
nywania pracy. Już w manifeście lubel-
skim (nie mylić z PKWN) z 7 listopada 
1918 r. Tymczasowego Rządu Ludowe-
go wskazano 48-godzinny tydzień pra-
cy, czyli 8-godzinny dzień pracy.

Rząd Moraczewskiego na mocy de-
kretu z 23 listopada 1918 r. ustanowił 8-
-godzinny dzień i 46-godzinny tydzień 
pracy (6 godzin w sobotę). Co ciekawe, 
wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 
uregulowano tak, że za pierwsze dwie 
godziny obowiązywała stawka 150 proc., 
a za trzecią godzinę i następne w danym 
dniu liczona była stawka 200 proc. 

Ziemia nie-obiecana

Żeby łatwiej zauważyć progres 
w dekrecie z 1918 roku, warto przypo-
mnieć, jak szybki rozwój fabryk w XIX 
wieku w Łodzi, Białymstoku, Warsza-
wie, Poznaniu i Lwowie doprowadził 
do sytuacji znanej z Reymontowskiej 
„Ziemi obiecanej” – robotnicy i ro-
botnice pracowali nawet kilkanaście 
godzin dziennie, bez względu na płeć 
i wiek. Tak funkcjonowały kopalnie, 
fabryki włókiennicze, wszędzie tam, 
gdzie potrzebowano taniej siły robo-
czej. Warunki zaś były nieraz gorsze 
niż niewolników na plantacjach baweł-
ny w południowych stanach Ameryki. 
W końcu zaczęto czas pracy ubierać w 
jakieś „karby”. Rosja od 1897 r. miała 
maksymalny czas pracy 12 godzin (od 
1905 r. na kolei, w marynarce, przemy-
śle naftowym pracowano 8 godzin), 
a Austro-Węgry od 1885 r. – 11. W 
Niemczech przed I wojną światową ro-
botnicy pracowali po 9–10 godzin. 

Z szanowaniem czasu pracy nie 
było jednak dobrze. Ustawa z 18 grud-
nia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle 

i handlu nie znalazła poszanowania, 
zwłaszcza w miejscowościach trudnych 
do kontroli z powodu braków komu-
nikacyjnych. Ustawa, jak wykazały in-
spekcje przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych, nie była przestrzegana 
tak z winy pracodawców, jak i robot-
ników, chcących zarabiać więcej przez 
wydłużanie czasu pracy w zakładach 
stosujących płace godzinowe. Robot-
nik godził się z konieczności, byle nie 
utracić miejsca pracy i zarobku.  

Św. Benedykt jak socjalista

Postulat 8-godzinnego dnia pracy 
był jednym z podstawowych postula-
tów widniejących na transparentach 
dziewiętnastowiecznych robotników. 
Podział dnia na 8 godzin snu, 8 godzin 
pracy i 8 godzin odpoczynku nie był 
jednak odkrywczy. Sięgał bowiem do 
tradycji benedyktyńskiej.

Święty Benedykt w centrum Półwy-
spu Apenińskiego w 529 r. założył klasz-
tor na Monte Cassino. Regułę zakonną 
determinowała liczba „trzy”, zgodnie 
z zasadą „omne trinum perfectum” 
(Wszystko co potrójne jest doskonałe). 
Benedykt z Nursji wykorzystał ją do po-
dzielenia dnia tak, że w sumie 8 godzin 
przeznaczył na odpoczynek (sen), 8 na 
modlitwę i 8 wyznaczył na pracę. Tak 
było w klasztorach kongregacji w Eu-
ropie od Monte Cassino do opactwa 
w Cluny i innych. 

Statystyczny Polak pracuje średnio 
ponad 41 godzin tygodniowo, o godzi-
nę dłużej niż przeciętny Europejczyk na 
pełnym etacie (40,3 godziny). W 2021 
roku Niemcy przepracowali przeciętnie 
1349 godzin rocznie, poniżej średniej 
państw OECD, która wynosi 1716 go-
dzin. Polacy w ciągu roku przepracowali 
aż 1830 godzin. 

Jak będzie normowany czas pracy 
przekonamy się, gdy swoje prace za-
kończy Komisja Kodyfikacyjna Prawa 
Pracy, a jej projekty przejdą ścieżkę 
legislacyjną.

Artur S. Górski

Ośmiogodzinny dzień pracy

Fresk Fra Angelico przedstawiający św. Benedykta z Nursji. Jędrzej Moraczewski.
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Strajki studenckie               1981
18 lutego 1981 r. podpisaniem Porozumienia Łódzkiego zakończył się 29-

-dniowy strajk studentów w Łodzi. Był to najdłuższy okupacyjny strajk studencki 
w Europie. Jego celem było zmuszenie władz PRL do zgody na rejestrację Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów. 

Komitet Założycielski NZS powstał we wrześniu 1980 r. z inicjatywy gdańskich 
działaczy studenckich. Wniosek o rejestrację zrzeszenia złożono 20 października 
w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. 13 listopada 1980 r. sąd wniosek odrzucił. 

W odpowiedzi rozpoczęły się akcje protestacyjne na uczelniach. Jako pierwszy 
do protestu przystąpił Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 
Podczas akcji „Solidarnego czekania” zajęcia odbywały się normalnie, studenci 
jednak pozostawali w budynkach uczelni na noc. Wkrótce do prawników przy-
łączyli się studenci z innych wydziałów. 

Rozmowy z delegacją rządową rozpoczęte 21 stycznia nic nie dały. Tego same-
go dnia studenci ogłosili strajk okupacyjny. 29 stycznia 1981 r. strajkowała cała 
studencka Łódź. Do strajku przystąpiło 10 tys. studentów! Żacy wysunęli 50 po-
stulatów, m.in. rejestracji NZS, zniesienia przymusu nauczania języka rosyjskiego 
i przedmiotów indoktrynacyjnych, zniesienia cenzury, prawa do swobodnego wy-
jazdu za granicę, skrócenia służby wojskowej dla studentów, wprowadzenia nie-
zależności uczelni w sprawach naukowych i dydaktycznych, uwolnienia więźniów 
politycznych oraz ukarania winnych stłumienia protestów robotniczych w 1970 
i 1976 r. 

Ostatecznie studentom udało się wywalczyć rejestrację (17 lutego 1981r.) 
niezależnej od władz organizacji – NZS. W latach 80. stało się ono ważnym 
elementem opozycji antykomunistycznej, nazywanym czasami „młodzieżówką 
Solidarności”.

KARTKA Z KALENDARZA. WYDARZYŁO SIĘ W LUTYM

Więzienie za „S”                   1982
3 lutego 1982 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w składzie pod przewod-

nictwem ppor. Andrzeja Grzybowskiego w trybie doraźnym skazał Ewę Kubasie-
wicz, zastępcę przewodniczącego KZ „S” w Wyższej Szkole Morskiej i członka ZRG 
NSZZ „S”, na drakoński wyrok 10 lat więzienia, Jerzego Kowalczyka i Władysława 
Trzcińskiego na 9 lat, Cezarego Godziuka na 6 lat, Wiesławę Kwiatkowską, Jaro-
sława Sadowskiego, Krzysztofa Jankowskiego na 5 lat, Marka Czachora na 3 lata. 
Wyroki z dekretu o stanie wojennym zapadły za zorganizowanie strajku okupacyj-
nego w Wyższej Szkole Morskiej od 14 do 16 grudnia 1981 r. 10 lat więzienia i 5 lat 
pozbawienia praw publicznych to najwyższy wyrok w stanie wojennym, notabene 
wydany za ulotkę nawołującą społeczeństwo do oporu wobec stanu wojennego.  

Kilka dni wcześniej, 27 stycznia 1982 r., ten sam sąd skazał Mariusza Hinza na 7 lat, 
Jana Puczydłowskiego na 5 lat, Ryszarda Toczka na 5 lat, Andrzeja Klimiuka na 4 lata, 
Krzysztofa Sosnowskiego na 3 lata więzienia, za to, że jako członkowie NSZZ „S” zorga-
nizowali strajk w przedsiębiorstwie C. Hartwig i nim kierowali. 

1 lutego 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego w Katowicach pod prze-
wodnictwem kpt. Antoniego Kapłona skazał dziewięć osób na kary od 3 do 7 lat 
więzienia za zorganizowanie pod ziemią strajku okupacyjnego w KWK „Ziemowit”. 
2 lutego 1982 r. Sąd Wojewódzki w Katowicach pod przewodnictwem Jana Góry 
skazał pięć osób na kary od 4 i pół roku do 7 lat za zorganizowanie strajku w Hucie 
Katowice. Taka była cena upominania się o prawa obywatelskie.  

Idea zorganizowania rozmów między władzą a nielegalną wówczas „Solidarno-
ścią” po raz pierwszy została sformułowana w sierpniu 1988 r., podczas spotkania 
gen. Kiszczaka z Lechem Wałęsą.

Warunkiem władz było wygaszanie strajków organizowanych przez „Solidar-
ność”, które trwały od wiosny 1988 r. Twardogłowi komuniści nie chcieli dopuścić 
do ponownej legalizacji „Solidarności”, warunku stawianego przez Związek. Pro-
blemem był OPZZ, broniący monopolu na działalność związkową.

Po wielu miesiącach przygotowań 6 lutego 1989 r. rozpoczęły się obrady Okrą-
głego Stołu. Strony uzgodniły, że będą się toczyły w trzech zespołach: 1. do spraw 
gospodarki i polityki społecznej, 2. do spraw pluralizmu związkowego oraz 3. do 
spraw reform politycznych. Ostatecznie w trwających do 5 kwietnia obradach Okrą-
głego Stołu ustalono m.in. ponowną legalizację „Solidarności”, powołanie nowego 
dwuizbowego parlamentu, a także wolne wybory do Senatu. W wyborach do Sejmu 
65 proc. mandatów zagwarantowano PZPR, ZSL i SD oraz prokomunistycznym 
organizacjom katolików (tzw. wybory kontraktowe z 4 czerwca 1989 r.). Utworzo-
no również urząd prezydenta wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe. Nie 
wszystkie środowiska opozycyjne zaakceptowały takie porozumienie. 

Ustalenia Okrągłego Stołu rozpoczęły zmiany w Polsce, jednak nie poszły one 
do końca w kierunku oczekiwanym przez społeczeństwo.

Okrągły Stół                          1989
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Żeby w zakładzie powstała nowa ko-
misja NSZZ „Solidarność”, musi zebrać 
się – zgodnie z obecnie obowiązujący-
mi przepisami – przynajmniej 10 osób, 
które wyrażą chęć założenia organizacji 
związkowej, między innymi tym wła-
śnie zajmuje się Dział Organizowania 
i Rozwoju. 

– Spisujemy tzw. dokumenty startowe 
i na ich podstawie zatwierdzana jest tym-
czasowa organizacja związkowazakłado-
wa – tłumaczy Jan Szewczyk, kierownik 
działu. – Następnie, na podstawie złożo-
nych dokumentów, prezydium Zarządu 
Regionu Gdańskiego rejestruje nową or-
ganizację, a my przekazujemy pisemną 
informację do pracodawcy o powstaniu 
w firmie organizacji związkowej. Później 
wspieramy ją merytorycznie i logistycz-
nie, a każda osoba należąca do Związku 
może przykładowo skorzystać z pomocy 
prawnej w regionie. 

– Dział Prawny pomaga nie tylko 
w rozwiązywaniu konfliktów z praco-
dawcą, ale także na przykład w opra-
cowywaniu korzystnych dla pracowni-
ków zbiorowych układów pracy. Z kolei 
dzięki wiedzy i umiejętności zdobytych 
na szkoleniach organizowanych przez 
Dział Szkoleń czy Programów Euro-
pejskich praca związkowa jest bardziej 
profesjonalna – dodaje Iwona Osen-
kowska-Fronczak z Działu Organizo-
wania i Rozwoju. – Poza tym związek 
zawodowy stanowi swoiste ubezpiecze-
nie pracownika. W przypadku konfliktu 
czy groźby zwolnienia może doradzić, 
pomóc w rozmowach z pracodawcą, za-
gwarantować osobę prawnika, a w razie 
potrzeby także wspomóc zasiłkiem sta-
tutowym czy zapomogą. 

W tych miejscach powstały 
organizacje 

W minionym roku nowa komi-
sja została utworzona m.in. w spółce 
Gdańskie Usługi Komunalne. Powstała 
w październiku 2022 roku. 

– Pracownicy mieli tam problem 
z pracodawcą, a ich kłopoty były zwią-
zane z wynagrodzeniami oraz wydłuża-
niem czasu pracy – informuje kierow-
nik Działu Organizowania i Rozwoju. 
– Odbyło się spotkanie założycielskie, 
choć nie było to takie proste, ponieważ 
załoga pracuje tam na zmiany. Najpierw 
więc trzeba było ustalić najbardziej 
optymalny dla wszystkich zaintereso-
wanych termin. 

W zorganizowanych później nego-
cjacjach z pracodawcą uczestniczył także 
zastępca przewodniczącego ZRG NSZZ 
„Solidarność” Roman Kuzimski. 

W ubiegłym roku zarejestrowana 
została również Komisja Międzyzakła-
dowa Pracowników Morza Bałtyckiego, 
która zrzesza rybaków, armatorów oraz 
pracowników z obszaru od Trójmiasta 

Siła naszego Związku 
zależy od liczebności  
Od organizowania pikiet po związkową buchalterię – tak szeroki jest za-
kres prac, które ma w swoich obowiązkach Dział Organizowania i Rozwo-
ju Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

aż po Kołobrzeg. Przypomnijmy, że 
związkowcy ci skarżyli się na sytuację 
wynikającą z odebrania im łowisk, 
a także kłopot z rekompensatami za 
brak możliwości prowadzenia dotych-
czasowej działalności rybackiej m.in. 
w sferze rekreacji i turystyki. 

– Uciekliśmy się do „Solidarności”, 
związku zawodowego o znaczącej sile 
i historii, ponieważ traktowano nas do-
tąd jak intruzów, naprzykrzających się 
kolejnym ministrom i podsekretarzom 
stanu – przyznał jesienią przewodniczą-
cy Komisji Międzyzakładowej Michał 
Niedźwiecki. 

Nowe organizacje powstają, gdy pra-
cownicy sami zgłaszają się do Związku 
bądź gdy osoby działające już w „So-
lidarności” zwracają uwagę z jakichś 
względów na dany zakład pracy, bądź 
my sami rozpoczynamy kampanię or-
ganizowania.

Po pierwsze, dotrzeć

– Są różne metody pozyskiwania 
kontaktów do nowych osób i firm 
– mówi Jan Szewczyk. – Docieramy 
do nich na przykład poprzez osobiste 
kontakty. Staramy się skupić ludzi wo-
kół możliwości rozwiązania problemów, 
które mają w pracy. Wymaga to jednak 
sporo czasu, pieniędzy i naszego zaan-
gażowania. 

Naszą pracę prowadzimy o różnych 
porach i w różnych dniach tygodnia. 
A gdy organizacja już zostanie stworzo-
na, to pracujemy nad tym, żeby stała się 
możliwie silna.  

Obecnie jest to tym trudniejsze, 
gdy gros pracowników stanowią lu-
dzie młodzi, którym jakby nie zależa-
ło, żeby poprawiać swój byt w danym 
przedsiębiorstwie i angażować się we 
wspólną działalność. Podchodzą do 
swojej pracy na zasadzie: jeśli nie tu, 
to gdzieś indziej. Kłopot stanowi także 
dotarcie do pracowników w zakładzie 
pracy, gdzie wejście na teren firmy jest 
ograniczane.

Innym problemem blokującym roz-
wój Związku może być typ umów o pra-
cę zatrudnionych osób, na przykład na 
czas określony.  

– Dość często angażujemy się też 
w sektor handlowy – dodaje Jan Szew-
czyk. – Pod stałą opieką jest Kaufland, 
a obecnie staramy się zorganizować 
pracowników sieci sklepów spożyw-
czych Stokrotka. W związku z tym nie-
dawno odbyło się spotkanie poświęcone 
powołaniu tej organizacji związkowej 
w Regionie Gdańskim. 

– Siła naszego Związku zależy od li-
czebności, dlatego właśnie warto wstę-
pować do „Solidarności”, która stoi nie 
tylko na straży praw pracowniczych, ale 
również obywatelskich – dodaje Iwona 
Osenkowska-Fronczak. 

służonych związkowców, jakie odby-
wają się w Trójmieście, a także Elblągu, 
Szczecinie czy Jastrzębiu Zdroju i Ka-
towicach oraz Pielgrzymce Ludzi Pracy 
na Jasną Górę organizowanej jesienią 
od czterdziestu już lat. Jest ona formą, 
jak mówi przewodniczący Komisji Kra-
jowej „Solidarności” Piotr Duda, po-
dziękowania za opiekę Matce Boskiej, 
a jednocześnie prośbą o dalsze wspar-
cie. Za każdym razem na Jasnej Górze 
widać więc związkowe sztandary. 

Widoczni na ulicach

Do obowiązków osób z Działu Or-
ganizowania i Rozwoju należy również 
przygotowywanie różnego rodzaju 
związkowych pikiet i manifestacji. 
W minionym roku planowane były 
dwie: w obronie pracowników Mo-
rza Bałtyckiego oraz solidarnościowy 
„Marsz Godności”. 

Pierwsza z nich miała się odbyć 17 
września 2022 r., a więc w dniu otwarcia 
przekopu na Mierzei Wiślanej, jako że 
tego dnia spodziewano się nad kanałem 
znacznego grona polityków, a także tu-
rystów oraz mieszkańców.

Druga została zaplanowana na 17 li-
stopada 2022 r. w Warszawie. „Propozy-
cje rządu nie gwarantują skutecznej re-
alizacji postulatów Związku w zakresie 
przeciwdziałania wzrostowi cen energii, 
przeciwdziałania ubóstwu energetycz-
nemu polskiego społeczeństwa, groźbie 
upadłości firm energochłonnych oraz 
nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
znaczących podwyżek dla pracowników 
zatrudnionych w szeroko pojętej sferze 
finansów publicznych” – można było 
przeczytać w uchwale podjętej w tej 
sprawie przez związkową Komisję 
Krajową.

W obu przypadkach manifestacje 
zostały zawieszone, a wkrótce potem 
rozpoczęły się negocjacje z rządem. 
Z perspektywy Działu Organizowa-
nia i Rozwoju oznaczało to pracę do 
ostatniej chwili, ponieważ trzeba było 
wszystko odwoływać. Z drugiej jednak 
strony „Solidarność” osiągnęła to, co 
zamierzała: rozpoczęły się rozmowy 
z rządem w sprawie korzystnych dla 
pracowników zmian (zresztą nie tylko 
tych skupionych w „Solidarności”). 

Tomasz Modzelewski 

Jan Szewczyk oraz Katarzyna Sak.

W ubiegłym roku 
zarejestrowana została m.in. 
Komisja Międzyzakładowa 
Pracowników Morza 
Bałtyckiego, która zrzesza 
rybaków, armatorów oraz 
pracowników z obszaru od 
Trójmiasta aż po Kołobrzeg. 
Związkowcy skarżyli się 
na sytuację wynikającą 
z odebrania im łowisk, a także 
kłopot z rekompensatami za 
brak możliwości prowadzenia 
dotychczasowej działalności 
rybackiej m.in. w sferze 
rekreacji i turystyki. 

Jest też praca biurowa

Część pracy Działu Organizowania 
i Rozwoju stanowi jednak szczegółowa 
buchalteria, a więc praca z dokumen-
tami, wystawianie zaświadczeń organi-
zacjom, które już działają, współpraca 
przy wyborach oraz prowadzenie reje-
stru organizacji związkowych. Całość 
wymaga wielu godzin pracy biurowej, 
w którą, wbrew pozorom, zaangażowa-
ne muszą być dwie osoby. Nad wszyst-
kim czuwa Katarzyna Sak. 

Oprócz tego dział w ubiegłym roku, 
podobnie zresztą jak inne komórki 
Regionu Gdańskiego, był bardzo dłu-
go zaangażowany w wolontariat na 
rzecz punktu recepcyjnego uchodź-
ców z Ukrainy. Miejsce funkcjonowało 
w budynku „Solidarności”.  

Przedstawiciel działu regularnie od 
lat uczestniczy także w uroczystościach 
rocznicowych oraz pogrzebowych za-

W pokoju 105, w którym pracuje Dział Organizowania i Rozwoju, można odbierać 
materiały związkowe.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
7329,96 zł wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w grudniu 2022 r. W porównaniu 
z listopadem wzrosło o 6,9 proc.
13,1 proc. – o tyle wzrosła dynamika 
sprzedaży detalicznej w grudniu 
2022 r. w porównaniu z listopadem 
tego samego roku.
0 7 proc. spadło zużycie gazu 
w grudniu 2022 r. w Polsce w stosun-
ku do średniej z lat 2019–2021.
o 6,22 miliarda złotych wzrosły 
w 2022 r. zaległości seniorów w Kra-
jowym Rejestrze Długów.
8,8 proc. – o tyle zwiększyło się 
zadłużenie Skarbu Państwa na 
koniec grudnia 2022 r. w porównaniu 
z grudniem 2021 r. 
5,1 proc. – o tyle wyższe były ceny 
energii elektrycznej w grudniu 
2022 r. w porównaniu z grudniem 
roku poprzedzającego.
29,6 proc. – o tyle więcej płaciliśmy 
za energię cieplną w grudniu zeszłe-
go roku w porównaniu z grudniem 
2021 r.
6,5 proc. – o tyle droższe były samo-
chody osobowe w grudniu 2022 r. 
w porównaniu z grudniem roku 
poprzedzającego.
16,6 proc. – o tyle wyższe były ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych 
w grudniu ubiegłego roku  w porów-
naniu z grudniem 2021 r.
5,2 proc. – to grudniowa stopa 
bezrobocia rejestrowanego według 
szacunków Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. W listopadzie 
2022 r. była niższa o 0,1 proc.

LICZBA MIESIĄCA

184 

Adultyzm, czyli młody to się nie zna Atomowi giganci

Polsko-amerykańskie relacje są obecnie najlepsze i najściślejsze w historii. 
Dzieje się tak, pomimo faktu, że tuż za wschodnią granicą Polski mamy 
poważny kryzys, wojnę Rosji z Ukrainą. Rozwijamy bliską współpracę 
z Polską na płaszczyźnie: wojskowej, strategicznej, gospodarczej.

Ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzezinski,  
rok po rozpoczęciu swojej misji w Polsce.
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Produkcja energii elektrycznej w Unii 
Europejskiej ze źródeł jądrowych w 2021 r.

Jednym z tematów, 
które zdominowały 
ostatnio polską publi-
cystykę, jest energetyka 
atomowa. Nic dziwnego 
– w Polsce pojawiły się 
realne plany zbudowania 
pierwszej elektrowni ją-
drowej. A jak wygląda sy-
tuacja energetyki atomo-
wej w Europie? W 2021 
roku 106 reaktorów w 13 
państwach Unii Europej-
skiej wytworzyło łącznie 
731 701 gigawatogo-
dzin energii jądrowej, co 
stanowiło jedną czwartą 
całkowitej unijnej pro-
dukcji energii elektrycz-
nej. Największym euro-
pejskim producentem 
takiej energii bez wątpie-
nia była Francja – w kraju 
nad Sekwaną powstała 
ponad połowa (52 proc.) 
całkowitej europejskiej produkcji atomo-
wego prądu. Na drugim miejscu znalazły 
się Niemcy, które odpowiadają za wytwo-
rzenie 9 proc. unijnej energii jądrowej. Po-
dium zamyka Hiszpania ze swoimi 8 proc. 

Tuż za nią były Szwecja i Belgia (obie po 
7 proc.). Wymienione pięć państw łącznie 
wyprodukowało około 83 proc. całkowitej 
energii elektrycznej wytwarzanej w unij-
nych obiektach jądrowych.
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Niestety, na kierowniczkę  
jest pani za młoda...

W poprzednim numerze „Magazy-
nu Solidarność” pisaliśmy o ageizmie, 
koncentrując się na dyskryminacji 
osób starszych. Pora na adultyzm, czyli 
lekceważący albo wręcz pogardliwy 
stosunek do młodych dorosłych, nastolat-
ków, a w kontekście pozapracowniczym 
– również dzieci. Adultysta zakłada, że 
wartość człowieka jest związana z jego 
wiekiem. W związku z tym uważa, że mło-
dy pracownik powinien zarabiać mniej 
i wykonywać bardziej uciążliwe zada-

nia – nawet jeśli jego kompetencje 
są najwyższe w zespole. Niekiedy 
zdarzają się nawet przypadki prób 

wyjmowania młodszych kolegów spod 
uprawnień pracowniczych – odmawiania 
im prawa do przerwy („odpoczywają to 
starsi”), nakłaniania ich do nieodpłatnego 
wykonywania dodatkowych obowiązków 
czy pozwalania sobie wobec nich na zło-
śliwe uwagi. 

W 2023 roku turystycznym numerem 
jeden w rankingu portalu CNN okazała 
się Polska. W dodatku dziennikarze nie 
wybrali jednego konkretnego punktu w 
naszym kraju.  „Niezależnie od tego, czy 
masz ochotę na warszawski pałac, wy-
pad do miast takich jak Kraków, Gdańsk, 
Wrocław czy Poznań, setki kilometrów 
od granicy z Ukrainą, czy też na uciecz-
kę od wszystkiego w lasy, jeziora, góry 
i na wieś, teraz masz okazję zrobić po-
przez ten urlop coś dobrego” – podkre-
ślano, przypominając, że Polska przyjęła 
więcej uchodźców wojennych z Ukrainy 
niż jakikolwiek inny kraj. Na kolejnych po-
zycjach listy CNN znalazły się: stan Austra-
lia Zachodnia, brytyjski Liverpool, miasto 
Charleston w amerykańskiej Karolinie Po-
łudniowej, Wilno, Fidżi, brazylijskie miasto 
Manaus, Saloniki, Rwanda i Goeteborg.

CNN zaprasza do Polski

Pod obco brzmiącą nazwą quiet quit-
ting kryje się założenie, że obowiązków 
przestrzega się wyłącznie w ściśle wy-
maganym przepisami zakresie. Jeśli taki 
pracownik jest kasjerem, nie zrezygnuje 
z przerwy w pracy, nawet jeśli przyszło 
wyjątkowo wielu klientów. Jak jest za-
trudniony jako nauczyciel, nie zgodzi 
się poprowadzić kółka zainteresowań. 
Przyczyn quiet quittingu można dopatry-

wać się w wielu czynnikach: przyjściu do 
pracy młodych, nauczonych szacunku do 
samych siebie osób, pandemii COVID-19, 
kiedy praca zdalna przyzwyczaiła nas do 
większego luzu, lub przeciwnie – w coraz 
częstszym wypaleniu zawodowym. Pew-
ne jest jedno – trend świadczy o tym, że 
polscy pracownicy zaczęli sami domagać 
się przestrzegania chroniących ich prze-
pisów.

Szukając pracy, można natknąć się na 
bardzo dziwne stanowiska. Portal Pra-
cuj.pl wymienia następujące kreatywne 
nazwy: Digital Overlord (osoba zarzą-
dzająca stronami internetowymi), Social 
Media Ninja (pracownik odpowiedzialny 
za obsługę Facebooka i/lub Instagrama), 
Growth Hacker (ktoś odpowiedzialny za 

wynajdywanie metod i narzędzi mających 
pozytywnie wpłynąć na rozwój �rmy), Fun
Director (albo w polskiej wersji językowej: 
dyrektor do spraw zabawy, specjalista od 
różnych akcji integracyjnych), pogromca 
chaosu (polski odpowiednik Office Ma-
nagera, wielozadaniowy pracownik biu-
rowy).

Pod pojęciem „prokrastynacja”, zwa-
nej też syndromem studenta, rozumie 
się nieuzasadnione odkładanie obowiąz-
ków. W efekcie nie udaje się ich wykonać 
albo płacimy za ich wypełnienie skrajnym 
wyczerpaniem, a przy powtarzającej się 

sytuacji – problemami zdrowotnymi. Ist-
nieje też pojęcie prokrastynacji snu. Ta 
postawa charakteryzuje się odkładaniem 
bez racjonalnego powodu godziny pój-
ścia spać, czego skutkiem jest regularne 
niedosypianie.

W Polsce jest pięknie, 
a do tego można pomóc 

uchodźcom!
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Quiet quitting, czyli nie muszę 
być pracownikiem roku

Zawód: pogromca chaosu

Nie daj się prokrastynacji… snu

Francja
52%

Pozostałe: Bułgaria, 
Czechy, Finlandia, 

Holandia, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, 

Węgry
17%Belgia

7%
Szwecja

7%
Hiszpania

8%
Niemcy

9%

Wjazd do tylu państw umożliwia polski 
paszport, co daje naszemu krajowi dzie-
wiąte miejsce w rankingu siły paszpor-
tów Henley Passport Index.
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Z badań wynika, że nastawienie Polaków do otaczających ich ludzi utrzymuje się 
z lekkimi wahaniami na tym samym poziomie. W pierwszym badaniu przeprowa-
dzonym w 2002 roku tylko 19 proc. respondentów odpowiedziało, że „ogólnie rzecz 
biorąc, większości ludzi można ufać”, a aż 79 proc., że „w stosunkach z innymi trze-
ba być bardzo ostrożnym”. Dwa lata później osób „nieufnych” było już 81 proc., a 
„ufnych” 17 proc. W następnych latach poziom zaufania społecznego powoli zaczął 
rosnąć, najwyższy był w 2008 i 2010 roku, kiedy to 26 proc. osób odpowiedziało, 
że „ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać”, a 72 proc., że nie. Później 
znów zaczął spadać. W zeszłorocznych badaniach ludzi ufających innym było 19 
proc., a podchodzących do innych z ostrożnością znów 77 proc. 

Okazuje się, że bardziej ufni są mieszkańcy średnich i dużych miast, osoby le-
piej wykształcone i o lepszym poziomie materialnym. W grupach zawodowych to 
najczęściej kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem. Zaufanie do 
innych deklarowali częściej respondenci identyfikujący się z prawicą i religijni.

Polacy niezmiennie nie ufają nieznajomym. W 2006 roku brak zaufania do 
nieznajomych deklarowało 44 proc., a zaufanie 33 proc. W 2022 roku natomiast 
nieufnych było 58 proc., a 30 proc. stwierdziło, że ma zaufanie do nieznajomych.

Polacy nie ufają nieznajomym, ale nie ufają również partnerom w interesach. 
Tylko 34 proc. respondentów stwierdziło, że „zaufanie do partnerów w interesach 
na ogół się opłaca”, a 35 proc. uważa, że „zaufanie do partnerów w interesach na 
ogół źle się kończy”.

Małgorzata Kuźma

PROJEKTY NORWESKIE

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

Jedną z głównych podstaw dialogu społecznego jest zaufanie do siebie 
stron. Jeżeli partnerzy społeczni nie ufają sobie i nie wierzą, że druga strona 
ich nie oszuka i wykorzysta, nawet wymuszone prawem rozmowy będą 
tylko pozorowane i nie przyniosą efektów.

W jednym z projektów badawczych zapytano o dialog społeczny w zakładzie pracy. 
Wśród zaproponowanych przez badaczy 19 postaw jako sprzyjających dialogowi w 
pracy najwięcej punktów uzyskało „dotrzymywanie umów”. 69,7 proc. pracodaw-
ców stwierdziło, że jest to ważny element dialogu społecznego, podobnego zdania 
było 74,9 proc. pracowników i 75,4 proc. liderów związkowych. Na drugim miejscu 
znalazło się „wzajemne zaufanie”. Ten element był ważny dla 69,7 proc. badanych 
pracodawców, 64,4 proc. pracowników i 67 proc. liderów związków zawodowych.

Nie przypadkiem w krajach, w których jest wysoki poziom zaufania społecznego, 
jak na przykład w Norwegii, dialog społeczny ma się dobrze i jest jedną z podstaw 
systemu społeczno-politycznego. 

Inaczej z zaufaniem społecznym, a co za tym idzie z dialogiem społecznym, jest 
w Polsce. Jest to zapewne pozostałość po latach komunizmu. Również lata trans-
formacji ustrojowej nie przyczyniły się do wzrostu zaufania społecznego, a obecny 
niski poziom debaty publicznej jeszcze pogłębia te negatywne tendencje.

Centrum Badania Opinii Społecznej od 20 lat w swoich badaniach pyta o zaufa-
nie do „większości ludzi”, ale także do różnych instytucji i organizacji.

Przyglądając się stosunkom pracy 
pomiędzy pracodawcami a pracowni-
kami często zadajemy sobie pytanie, 
dlaczego w Polsce nie funkcjonuje 
dialog społeczny, a polska kadra me-
nadżerska posługuje się metodami za-
rządzania przypominającymi bardziej 
wczesny kapitalizm, a czasami nawet 
system folwarczny, niż nowoczesne 
systemy zarządzania obowiązujące w 
krajach Europy Zachodniej. Jedną z 
odpowiedzi na to pytanie może być 
system kształcenia menadżerów na 
polskich uczelniach.

Przed 1989 rokiem na polskich wyż-
szych uczelniach w programie studiów 
– i to nie tylko ekonomicznych, 
ale także humanistycznych 
– obowiązywał kurs ekonomii 
podzielony na ekonomię poli-
tyczną socjalizmu i ekonomię 
polityczną kapitalizmu. Jeszcze 
pod koniec lat 80. XX wieku 
wykładowcy wbijali studentom 
do głowy wyższość gospodarki 
socjalistycznej nad kapitalistycz-
ną. To, że miało się to nijak do 
rzeczywistości, nie miało żadnego 
znaczenia.

I nagle, po 1989 roku, jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki, 
na uniwersytetach zaczęła obowią-
zywać nowa doktryna w nauczaniu 
ekonomii, nikt już nie wspominał 
o ekonomii socjalistycznej, a jeśli tak 
– to w negatywnym ujęciu. Zaczął za 
to królować kapitalizm, ale – niestety 
– ten dziewiętnastowieczny. I jak to 
często jest z neofitami, którzy po zmia-
nie poglądów są przesadnie gorliwi i 
niejednokrotnie ostentacyjnie obnoszą 
się z nowo przyjętymi zasadami, tak 
duża część naszej kadry naukowej stała 
się gorliwym wyznawcą kapitalizmu w 
jego najbardziej skrajnej formie. 

Najlepszym przykładem takiej ide-
ologicznej wolty jest Leszek Balcero-
wicz, który w swojej karierze pracował 
między innymi w Instytucie Podstawo-
wych Problemów Marksizmu-Lenini-
zmu przy KC PZPR, a po 1989 roku stał 
się gorącym zwolennikiem fundamen-
talistycznej wizji kapitalizmu Miltona 
Fridmana. Leszek Balcerowicz jest au-
torem, przynajmniej oficjalnym, planu 
zmian w polskiej ekonomii, który został 
nazwany terapią szokową i powstał pod 
wpływem Jeffreya Sachsa. 

Sachs i Lipton napisali plan polskiej 
terapii szokowej w ciągu jednej nocy. 
Miał piętnaście stron i, jak twierdzi 
Sachs, „był to, jak sądzę, pierwszy raz, 
gdy ktoś napisał całościowy plan przej-
ścia z gospodarki socjalistycznej do wol-
nego rynku” – pisze w swojej książce 
„Doktryna szoku” Naomi Klein.

Postawa Leszka Balcerowicza nie 
była na polskich uczelniach odosob-
niona, raczej była pewną normą.

Ostatnio przypomniano dwa pod-
ręczniki do zarządzania z lat dziewięć-
dziesiątych autorstwa prof. Krzysztofa 
Obłója, specjalisty z zakresu zarządza-
nia strategicznego, obecnie wykłada-
jącego w Katedrze Strategii Akademii 
Leona Koźmińskiego. 

Pierwszy z nich nosi tytuł „Strate-
gia organizacji: w poszukiwaniu trwałej 
przewagi konkurencyjnej” druga „Mi-
kroszkółka zarządzania”. Oba zawierają 
stwierdzenia, których raczej dziś nie na-
pisałby żaden szanujący się ekonomista, 
choć wielu obecnych menadżerów nimi 
się właśnie kieruje, zapewne dlatego, że 
wpojone zostały im w czasie studiów. 
Oddają one w pełni poglądy, które do-
minowały na wielu polskich uczelniach 
ekonomicznych w latach dziewięćdzie-
siątych XX wieku, a nawet w pierwszej 
dekadzie XXI wieku.

Krzysztof Obłój w swojej „Mi-
kroszkółce zarządzania” propagował 
model polityki personalnej autorstwa 

amerykańskiego konsultanta Richarda 
Paskala. 

Model ten zakładał, że gdy po bar-
dzo skomplikowanym procesie selekcji 
kandydatów na pracowników wybie-
rzemy tych najlepszych, musimy ich 
nauczyć przede wszystkim… pokory.

Aby złamać nowego pracownika 
zawala się go robotą ponad miarę – tak, 
aby miał trudności z wyjściem przed 
wieczorem z pracy i aby musiał i tak za-
bierać część roboty ze sobą (…) .

Dzięki przeciążeniu pracownik 
spokornieje i uzna, że interesy firmy są 
ważniejsze niż jego własne.

Chodzi o doprowadzenie pracownika 
do stresu i nieomal do kresu wytrzyma-
łości. W takiej sytuacji albo pracownik 
uzna, że interesy firmy są ważniejsze niż 
jego oczekiwania, żądania, potrzeby, albo 
się zbuntuje i zrezygnuje z pracy. I ten 
etap przeciążenia nowych pracowników 
ma stworzyć klimat pokory wobec inte-
resów firmy. Jeżeli pracownik nie chce 
tego zaakceptować, to lepiej dla firmy, 
aby odszedł.

Gdy już złamiemy nowego pracow-
nika, możemy być pewni, że zrobi on 
wszystko, aby przysłużyć się firmie. 
Zdaniem Krzysztofa Obłója firmy po-
winny mieć swoich bohaterów, któ-
rzy będą jasnym drogowskazem dla 
wszystkich pracowników.

Bohaterowie są w dobrze zarządza-
nych firmach jasnym drogowskazem 
dla wszystkich pracowników. Uosa-
biają oni cele, zachowania i postawy 
ważne dla rozwoju i sukcesu firmy. 
Powinni jasno, niczym w soczewce, 
zawierać przesłanie systemu polity-
ki personalnej, stanowić wzorzec do 
naśladowania, sygnalizować jasno 
kryteria awansu i drogi kariery.

A na czym konkretnie ma po-
legać to bohaterstwo? Oto jeden z przy-
kładów przytoczonych przez autora 
podręcznika:

W amerykańskiej firmie Federal 
Express, która zajmuje się ekspresową 
dostawą przesyłek pocztowych, legen-
dą stał się telefonista i kierowca. Kiedy 
w niedzielny wieczór na skutek burzy 
uległ uszkodzeniu słup telefoniczny 
i zerwane została połączenie (odcinając 
firmę od klientów), nasz dzielny telefoni-
sta wynajął na własny koszt helikopter, 
poleciał w góry, naprawił uszkodzenie 
i przywrócił łączność. Kierowca z kolei 
nie mógł otworzyć skrzynki pocztowej. 
Aby nie opóźnić wysyłki, wyrwał całą 
skrzynkę z betonowego fundamentu 
i zabrał ze sobą. Obaj bohaterowie wy-
stępują na kasetach filmowych Federal 
Express, pokazywanych nowo przyjmo-
wanym pracownikom.

Próżno w podręczniku Krzysztofa 
Obłója szukać, jak pracodawca po-
winien współpracować ze związkami 
zawodowymi, które w okresie transfor-
macji były przedstawiane jako główni 
hamulcowi tzw. reform planu Balce-
rowicza. Nic w nim nie ma o dialogu 
społecznym, negocjacjach, układach 
zbiorowych pracy. 

Małgorzata Kuźma
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Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać

W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym

Trudno powiedzieć
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Czego uczyli się,  
a może wciąż uczą 
polscy menadżerowie

Bez zaufania nie ma 
dialogu społecznego

Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce 
jest bliższa Pana(i) poglądom? (w procentach)

„Chodzi o doprowadzenie pracownika do stresu i nieomal do kresu wytrzy-
małości. W takiej sytuacji albo pracownik uzna, że interesy firmy są ważniej-
sze niż jego oczekiwania, żądania, potrzeby, albo się zbuntuje i zrezygnuje 
z pracy” – takie zalecenia zawierały podręczniki, z których uczyli się przyszli 
menadżerowie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Chodzi o doprowadzenie 
pracownika do stresu 
i nieomal do kresu 
wytrzymałości. W takiej 
sytuacji albo pracownik uzna, 
że interesy firmy są ważniejsze 
niż jego oczekiwania, żądania, 
potrzeby, albo się zbuntuje 
i zrezygnuje z pracy.

W podręcznikach Krzysztofa Obłója z lat 
90. XX wieku zawarte są  stwierdzenia, 
których raczej dziś nie napisałby żaden 
szanujący się ekonomista.
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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). 

Zaskoczyło ją, gdy pewnego dnia usłyszała 
dzwonek do drzwi. W pierwszej chwili pomyślała, 
że się przesłyszała, ale charakterystyczny dźwięk 
rozległ się po raz kolejny. Zerwała się z łóżka, 
wciągnęła szlafrok i ruszyła w stronę drzwi. 

Na progu stał ksiądz Henryk Jankowski.

*    *    *

– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 
– przywitał się.

– Na wieki wieków amen – odpowiedziała sła-
bo.

Zapadło milczenie.
– Mogę wejść? – przerwał je wreszcie ksiądz 

Henryk.
– Oczywiście – odpowiedziała, ale po chwili 

dodała – tylko że nie mam posprzątane…
– Nie szkodzi – ksiądz dziarsko wmaszerował 

do pokoju i zajął miejsce na krześle. Jego wzrok 
spoczął na chwilę na zestawie brudnych kubków 
po herbacie, ale nie skomentował ich stanu.

– Dawno wróciłaś? – zapytał, gdy Hania usiadła 
na krześle naprzeciwko.

– Niedawno. To znaczy… Trochę już tu jestem, 
ale szukałam pracy i…

– Nie musisz się tłumaczyć – przerwał jej ła-
godnie. Widział, że jest jej ciężko. Uśmiechnęła się. 
Złoty człowiek.

– Mąż i córka pewnie przyjadą później? – za-
pytał.

– Tak. A właściwie to nie wiem – postanowiła, 
że będzie mówić wprost, bez owijania w bawełnę. 
– Boję się. Wyjeżdżając, powiedziałam sobie, że 
pomogę zmienić Polskę tak, by mogli wrócić. Że 
będę walczyć, choćbym miała zginąć. A teraz… 
nie wiem, czy jest o co walczyć. I z kim… Wszyscy 
siedzą. To już chyba koniec…

– Nie – ksiądz Henryk znowu jej przerwał, 
wciąż łagodnie, ale nieco bardziej stanowczo. – To 
nie jest koniec. Dostaliśmy wiele potężnych ciosów, 
ale nadal walczymy. Niektóre organizacje nadal 
działają. Na przykład Solidarność Walcząca.

– Nie znam ich.
– Mogę cię z nimi zapoznać. To miłe, a przede 

wszystkim niezwykle bojowe chłopaki. W Gdań-
sku mają swój oddział, ale zasadniczo organizacja 
wywodzi się z Wrocławia. Przedtem należeli do 
„Solidarności”, ale pokłócili się i teraz niby nadal 
pozostają z nią związani, ale w istocie utworzyli 
oddzielną organizacją. Teraz zresztą „Solidarność” 
została oficjalnie zdelegalizowana.

– O co się pokłócili?
– O radykalizm w działaniu. Członkowie So-

lidarności Walczącej – a zwłaszcza Kornel Mo-
rawiecki, ich przywódca – uważają, że należy 
walczyć za wszelką cenę, do końca, aż do ofiary z 
życia. Uznają też wyższość demonstracji ulicznych 
nad strajkami. Według nich skuteczna jest jedynie 
walka uliczna. Z tego powodu starają się na różne 
sposoby zaznaczać swą obecność w przestrzeni pu-
blicznej. Na przykład malują na murach kotwice 
podobne do znaku Polski Walczącej. To taki jakby 
ich podpis. W ogóle na różne sposoby nawiązują 
do dawnej konspiracji. Nowi członkowie składają 
przysięgę, w której zobowiązują się przestrzegać 
ideałów organizacji. To jak? Jesteś zainteresowa-
na?

– Jestem.
Minęło zaledwie kilka dni, zanim ksiądz Hen-

ryk zaprosił ją na plebanię kościoła Świętej Bry-
gidy. Tam poznała przedstawicieli gdańskiego 
oddziału Solidarności Walczącej i złożyła przed 
nimi uroczystą przysięgę. W uniesieniu powta-
rzała: Wobec Boga i Ojczyzny przysięgam walczyć 
o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, 

poświęcić swe siły, czas – a jeśli zajdzie potrzeba 
– swe życie dla zbudowania takiej Polski. Przysię-
gam walczyć o solidarność między ludźmi i naro-
dami. Przysięgam rozwijać idee naszego Ruchu, 
nie zdradzić go i sumiennie spełniać powierzone 
mi w nim zadania.

Działalność w Solidarności Walczącej pomogła 
Hani wyjść z depresji. Znowu czuła się potrzebna. 
W nowej organizacji wróciła do tego, co robiła w 
stoczni – drukowała ulotki za pomocą specjalnych 
wałków. Wróciły wspomnienia tamtego fascynują-
cego czasu. Lubiła rozmawiać z młodymi ludźmi, 
którzy kolportowali gotowe druki. Przypominali 
jej pozostawioną w Niemczech Beatę.

Znalazła wreszcie energię, by stawić czoła ko-
lejnemu problemowi. Powinna wreszcie wyprowa-
dzić się od matki. Dorosła kobieta nie może żyć jak 
mała dziewczynka.

Tym bardziej że znalazła wreszcie pracę. Przy-
jęto ją do jednego z urzędów. Praca jak praca, 
typowa robota papierkowa, zajęcie niespecjalnie 
ambitne, ale umożliwiające samodzielne utrzyma-
nie. I nie tylko – wychodząc późnym wieczorem 
z biura, Hania zabierała ze sobą całe ryzy papieru, 
deficytowego towaru, którego tak bardzo potrze-
bowali do drukowania ulotek. Czasem zastanawia-
ła się, jak to możliwe, że nikt nigdy niczego się nie 
domyślił. A może wiedzieli, ale po cichu sprzyjali 
Solidarności Walczącej?

*    *    *

– To już chyba ostatni karton – powiedział Zby-
szek, stawiając na podłodze wielkie pudło.

Dwa tygodnie. Tyle zajęło Hani znalezienie no-
wego lokum, spakowanie się i – wreszcie – prze-
prowadzka. 

Pierwsze mieszkanie zdawało się idealne – nie 
za duże, nie za małe, o dobrej lokalizacji. Od razu 
zadeklarowała, że chce w nim zamieszkać.

– Bardzo się cieszę – trajkotała przewodnicząca 
spółdzielni mieszkaniowej. – Nie ma pani pojęcia, 
jak ja się cieszę, że pani zainteresowana. Poprzedni 
lokator się powiesił, pewnie stąd tak mało chęt-
nych.

Natychmiast zrezygnowała.
Drugie mieszkanie było ładne, ale właściciel 

wygadał się, że są w nim pluskwy. I tak, zgodnie z 
przysłowiem „Do trzech razy sztuka”, Hania trafiła 
do bloku przy ulicy Doki, zlokalizowanego tuż obok 
Stoczni im. Lenina, z widokiem na odsłonięty kilka 
lat temu pomnik Poległych Stoczniowców 1970.

Złożyło się więcej niż dobrze. W głębi duszy 
marzyła o mieszkaniu w tym bloku, od kiedy go 
zobaczyła. Mieszkanie w pobliżu majestatycznego 
monumentu kojarzyło jej się z historią i jakąś god-
nością, a znajdująca się w pobliżu stocznia budziła 
wspomnienia najpiękniejszego czasu w jej życiu. 
Spodziewała się jednak, że chętnych do zamieszka-
nia przy ulicy Doki będzie bardzo dużo. A tymcza-
sem, niczym w baśni, trzecia próba ubiegania się o 
mieszkanie przyniosła spełnienie marzenia.

Zbyszek Stefański i Gerard Horst-Kreibling, 
którzy pomagali jej wnieść rzeczy, teraz przecha-
dzali się po mieszkaniu.

– Fajna miejscówa. I fajnie, że tak blisko stoczni 
– cieszył się Gerard.

A Zbyszek zapytał wprost:
– Możemy cię jutro odwiedzić, ciociu?
Młodzież z Solidarności Walczącej często ty-

tułowała Hanię w ten sposób. Nikt nie pamiętał, 
kto użył tego określenia jako pierwszy, ale się 
przyjęło.

Niestety, dobra passa nie trwała długo.

*    *    *

Gdy pewnego dnia wróciła z konspiracyjnej dru-
karni do mieszkania, znalazła w skrzynce awizo. Na 
poczcie czekała na nią przesyłka z Niemiec.

Tej nocy nie mogła zasnąć. Tak bardzo tęskniła 
za mężem i córką.

Następnego dnia z samego rana poszła odebrać 
list. A gdy go przeczytała, zbielały jej włosy.

Wiesiek żądał rozwodu.

*    *    *

Pisał, że przecież w rzeczywistości od dawna nie 
są już małżeństwem. Że nie ma prawa oczekiwać, że 
on spędzi resztę życia w celibacie. Że Helga – jego 
partnerka – to wspaniała kobieta, a on musi być wo-
bec niej uczciwy, nie może zmuszać jej do życia w 
konkubinacie nie wiadomo jak długo. Wreszcie – że 
życzy jej szczęścia i wierzy, że ona również znajdzie 
jeszcze miłość życia.

Dalej wypadki potoczyły się szybko. Nastąpił 
rozwód z orzeczeniem o winie ze strony małżon-
ka. Jako przyczynę określono zdradę. Rozprawa 
przed niemieckim sądem, zakończona wydaniem 
wyroku pod nieobecność Hani – ponownie została 
powiadomiona o wszystkim listownie. Oczywiście 
Beata została w Niemczech – nie na długo zresztą, 
bo wkrótce wyjechała do Holandii. Rodzina Hani 
przestała istnieć.

Kiedy pierwszego dnia po rozwodzie spojrzała w 
lustro, aż się cofnęła. Nie poznawała kobiety, którą 
zobaczyła. Kobiety o długich, siwych włosach – tak 
siwych, że aż białych.

W czasie bezsennych nocy zadawała sobie wciąż 
to samo pytanie: czy było warto? Dotąd motywacją 
była dla niej nadzieja na ponowne połączenie z mę-
żem i córką. Teraz nadzieja umarła.

Ponownie wpadła w depresję, może nawet jesz-
cze cięższą. Nie wstawała już z łóżka nawet żeby 
odsłonić okna. Przestała jeść cokolwiek – nie czuła 
głodu; przeciwnie, myśl, że miałaby przełknąć co-
kolwiek wywoływała u niej mdłości. Nie odbierała 
telefonu, ignorując jego natarczywy, przenikliwy 
dźwięk.

Nie ruszyła się z łóżka, nawet gdy pewnego dnia 
w mieszkaniu rozległ się jeszcze bardziej przenikli-
wy dźwięk dzwonka do drzwi. Ani nawet, gdy reszt-
kami świadomości rozpoznała głos matki.

– Hanka! Wiem, że tam jesteś! Otwieraj! – krzy-
czała.

Cisza.
– Robienie takich scen nie ma sensu! Tylko się 

wykończysz!
Nadal brak reakcji.
– Przyszliście do mojej córki? 
Czyli przylazł ktoś jeszcze.
– Pani jest mamą Hani? – rozpoznała głos jedne-

go z młodych przyjaciół. To był chyba Mirek Błasz-
kiewicz. – Ona od dłuższego czasu nie przychodzi 
do nas. Nie odbiera nawet telefonów. Czy stało jej 
się coś złego?

– Wypluj te słowa! – Hania nie widziała matki, 
ale i tak wiedziała, że się wzdrygnęła.

– Bo w razie czego możemy z kolegami wyważyć 
drzwi. Jeśli Hania leży nieprzytomna na podłodze… 
– oho, jest i Janusz, brat Mirka.

– Hanka! Jeśli natychmiast nie otworzysz, twoi 
koledzy wyważą drzwi!

Ponownie odpowiedziało jej milczenie.
– Dobra, sama tego chciałaś. Niech panowie 

wyważają.
Leżała bez ruchu, gdy ruszające się w zawiasach 

drzwi miarowo uderzały o framugi. Nie poruszyła 
się, kiedy zawisły na jednym z nich. Ani wtedy, gdy 
młodym stoczniowcom udało się je wyciągnąć. 

Na progu, tak jak się spodziewała, stała matka. 
A za nią Mirek, Janusz i kilka innych osób. Na jej 
widok stanęli jak wryci. Cóż, zapewne spodziewali 
się ujrzeć brunetkę.

– Dajcie mi spokój – wyszeptała ochryple.
– Nie ma takiej opcji! – zirytowała się matka. 

– Usiądziesz teraz i zjesz to, co dla ciebie przygo-
towałam.

– Nie…
– Tak!
– Nie! Dajcie mi spokój – mimo ogromnego 

osłabienia prawie udało jej się krzyknąć.
– Haniu… – zaczął łagodnie Mirek. – Nie mo-

żesz nas zostawić. 
– Mogę.
– A przysięga? Złożyłaś ślubowanie, pamię-

tasz?
Przygryzła wargi. Mirek zabił jej ćwieka. To 

prawda, nie wolno łamać danego słowa. Jak mogła-
by mieć pretensje do Wieśka, gdyby sama zdradziła 
przyjaciół? Danego słowa się dotrzymuje. Zawsze i 
bezwzględnie.

Powoli usiadła na łóżku. Nie udawała, wyczer-
pane głodem i obolałe na skutek długotrwałego 
leżenia ciało naprawdę stawiało opór. Ale gdy po-
wiodła wzrokiem po zebranych, miała w oczach 
dawny zapał, który tak dobrze znali. I za którym 
tak bardzo tęsknili.

– To gdzie to żarcie? – spytała.

*    *    *

Nie wpadła ponownie w długotrwałą depresję. 
Przyjęła do wiadomości, że nie może zawieść mło-
dych przyjaciół z Solidarności Walczącej. Drukowa-
ła ulotki z jeszcze większą energią niż poprzednio. 
Byle nie myśleć…

Zbyszek, Gerard, Mirek i inni młodzi stocz-
niowcy często wpadali do niej na obiad, niekiedy 
nawet z kilkoma kolegami. Z czasem kolegów było 
coraz więcej. Pewnego razu ktoś rzucił, że skoro tylu 
drukarzy tak często przesiaduje w mieszkaniu Hani, 
powinno się przenieść do niego drukarnię. Myślała, 
że żartują, ale następnego dnia młodzi przyjacie-
le rzeczywiście stanęli na progu jej mieszkania ze 
sprzętem drukarskim.

Przeniesienie drukarni do mieszkania Hani wy-
mogło na niej całkowitą zmianę stylu życia.
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POŻEGNANIE PRZEWODNICZĄCEGO „S” NA KWK „WUJEK”

Ludzie, których kochamy,
nie umierają nigdy…

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

Rodzinie oraz Najbliższym przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia
 i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach po stracie

Jerzego Jałoszewskiego
Człowieka, Przyjaciela, który całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy 

drugiemu człowiekowi oraz idei Solidarności.
Wieloletniego Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej  

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni. 

W imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdyni, przewodnicząca Zdzisława Hacia
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To Jego bronili górnicy 
w 1981 roku
14 stycznia 2023 r. w Katowicach odbyła się uroczystość pogrzebowa śp. 
Jana Ludwiczaka, w 1981 r. przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”. Jego aresztowanie 
nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku doprowadziło do wybuchu strajku w 
kopalni. Protest został brutalnie spacyfikowany przez milicję i wojsko 16 
grudnia. Zginęło dziewięciu górników.

Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Ludwiczaka.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci Lecha Sobieszka, 
działacza „Solidarności”, członka 
Klubu „Gazety Polskiej” w Bostonie, 
Honorowego Obywatela Gdańska. 
Odszedł tuż przed świętami 23 
grudnia ub.r.

Lech Sobieszek urodził się 23 paź-
dziernika 1945 r. w Wałbrzychu jako 
syn Adama i Wandy. Po ukończeniu 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Me-
chanizacji Rolnictwa w Ziębicach oraz 
odbyciu zasadniczej służby wojskowej 
podjął pracę we Wrocławskiej Fabryce 
Urządzeń Mechanicznych. Następnie 
pracował w puławskich Zakładach 
Azotowych, a od 1970 r. w gdańskim 
Przedsiębiorstwie Przemysłowo-Handlowym Siarkopol, gdzie w latach 1971–1974 
wchodził w skład zakładowej Rady Robotniczej.

W sierpniu 1980 r. wziął udział w strajku, został też wybrany wiceprzewodni-
czącym komitetu strajkowego oraz delegatem i członkiem prezydium Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Był jednym 
z sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych.

Od września 1980 r. działał w strukturach „Solidarności”. Jako członek Prezy-
dium MKZ Gdańsk odpowiadał m.in. za kontakty z zakładami, sprawy interwen-
cyjne i działalność cenzury. Pełnił także obowiązki sekretarza Tymczasowej Komisji 
Rewizyjnej. W 1981 roku wziął udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów.

W stanie wojennym współpracował z podziemiem solidarnościowym i ukrywał 
się przed funkcjonariuszami władzy. W 1982 r. został zwolniony z pracy. 17 paź-
dziernika 1985 r. został aresztowany i osadzony w areszcie Wojewódzkiego Urzę-
du Spraw Wewnętrznych w Gdańsku. 11 kwietnia 1986 r. skazany na 6 miesięcy 
pozbawienia wolności, jednak po 5 dniach został zwolniony. Od 1987 r. przebywał 
na emigracji w USA. Osiadł pod Bostonem. 

Pomiędzy 11 września 1981 r. a 5 października 1988 r. był rozpracowywany 
przez Wydział III A Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej/Inspektorat 
2 Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gdańsku w ramach sprawy 
o krypt. „Orzeł/Kibic”.

W 2006 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Miał trójkę dzieci i dwoje wnucząt. 

Źródło: IPN

Zmarł Lech Sobieszek, działacz 
opozycji antykomunistycznej 
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Przede wszystkim w jej domu zaroiło 
się od młodych ludzi. Energiczni i ha-
łaśliwi, wprowadzali radosny harmider. 
Jedni drukowali ulotki, inni przygotowy-
wali farbę, jeszcze inni wnosili paczki ze 
zdobytym różnymi tajemniczymi sposo-
bami papierem albo zabierali gotowe już 
ulotki, które miały zostać rozkolporto-
wane. Wkrótce zaczęli przychodzić nie 
tylko drukarze, ale również ich szeroko 
pojęci znajomi – wśród nich oczywiście 
członkowie Solidarności Walczącej, ale 
również przedstawiciele innych rozpro-
szonych organizacji.

Hania opiekowała się całym tym 
młodym, rozentuzjazmowanym to-
warzystwem. Gotowała obiady, bo po 
wielu godzinach spędzonych w dru-
karni młodzi ludzie, wśród których 
zdecydowanie przeważali chłopcy, byli 
głodni. Nieraz musiała wykazać się nie 
lada gospodarnością, która niekiedy za-
dziwiała ją samą – planując posiłek, nie 
wiedziała, ile osób będzie go spożywać. 
Niekiedy jedzenie trzeba było dzielić na 
naprawdę małe porcje. Najłatwiej było z 
zupą – zawsze można było dolać trochę 
wody i najadły się kolejne osoby. Parzyła 
kawę, smażyła kaszankę. Ponieważ wielu 
z przesiadujących u niej młodych ludzi 
mieszkało daleko od drukarni, niekiedy 
zostawali też na noc. Chociaż niektórzy 
po prostu się zasiedzieli i nie zdążyli 
wyjść przed godziną milicyjną. Bywało, 
że w dwóch pokojach składających się na 
mieszkanie Hani spało nawet dwadzie-
ścia porozkładanych na podłodze osób. 
Wieczorami grywali na gitarach, popi-
jając „na zaśnięcie” przyniesiony przez 
siebie samogon. Wesoło było.

Zdarzali się i tacy tajemniczy mło-
dzieńcy, którzy spędzali w mieszkaniu 
przy ulicy Doki nawet po kilka tygodni. 
Ci byli mniej pogodni – wydawali się ra-
czej wystraszeni i nieustannie nerwowo 
rozglądali się dookoła. Hania podejrze-
wała, że mogą ukrywać się przed SB. Nie 
wypytywała ich – wiedziała, że i tak nie 
powiedzą jej prawdy. A po co strzępić 
język na wymyślone historyjki o kłótni 
z rodzicami?

Wreszcie zaczęli pojawiać się opo-
zycjoniści cieszący się najwyższą po-
zycją. Hania zapamiętała imiona i na-
zwiska niektórych: Jacek Kuroń, Adam 
Michnik, Henryk Wujec, Jacek Merkel, 
Ryszard Terlecki czy małżeństwo Świ-
talskich, które niedawno opuściło wię-
zienie, Ryszard Anders, dobry znajomy 
Hani, nawiązał kontakt z Romualdem 
Szeremietiewem.

*    *    *

Romuald Szeremietiew przyjął kubek 
z kawą. Lubili się z Hanią. Łączyły ich 
wyraziste prawicowe poglądy.

– Co tam słychać u ciebie? – pytała, 
krojąc ciasto.

– Zakładamy partię – odpowiedział.
Konkretny jak zawsze. Nigdy nie lubił 

gadek-szmatek i owijania w bawełnę. 
– Chcemy dążyć do pełnego wyzwo-

lenia narodu polskiego. Pełnej niepodle-
głości, bez układów i układzików.

– Chcesz, żebym do was dołączyła? 
– zapytała wprost. 

– Myślę, że twoje mieszkanie byłoby 
idealnym punktem kontaktowym. Dobra 
lokalizacja, możliwość drukowania, a ty 
masz doświadczenie w tych sprawach.

– Tak – potwierdziła. – Niewątpliwie 
mam doświadczenie w tych sprawach.

Cdn.
Martyna Werra

W ostatniej drodze związkowcowi, 
zmarłemu w Katowicach 11 stycznia 
br., towarzyszyli, obok rodziny, przyja-
ciele z „Solidarności”, uczestnicy strajku 
z 1981 r. z przywódcą protestu Stanisła-
wem Płatkiem, członkowie Społeczne-
go Komitetu Pamięci Górników KWK 
„Wujek” Poległych 16 Grudnia 1981 r., 
członkowie Zarządu Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ „Solidarność” z prze-
wodniczącym Dominikiem Kolorzem 
na czele, poczty sztandarowe i górnicza 
orkiestra. Odczytano list kondolencyjny 
od premiera Mateusza Morawieckiego.

Gdy 13 grudnia 1981 roku o świcie 
górnicy z katowickiej kopalni „Wujek” 
przygotowywali się do rozpoczęcia 
pracy, ich gniew wzbudziła informacja 
o brutalnym nocnym najściu milicji na 
mieszkanie i zatrzymaniu (po wyłama-
niu drzwi) Jana Ludwiczaka, przewodni-
czącego Komisji Zakładowej NSZZ „S”. 

Pochodzący z Wielkopolski, 44-let-
ni wówczas Ludwiczak, jako nastolatek 
uczestnik robotniczego powstania w Po-
znaniu w czerwcu 1956 r., cieszył się au-
torytetem wśród górniczej załogi. Po po-
rannym przemówienia gen. Jaruzelskiego 
13 grudnia 1981 r. zaczął się górniczy pro-
test. Strajkujący domagali się uwolnienia 
Ludwiczaka oraz innych aresztowanych i 
zniesienia stanu wojennego. 

Jan Ludwiczak był internowany 
w ośrodkach w Jastrzębiu-Szerokiej, 
Uhercach Mineralnych, Załężu k. Rze-

szowa, Nowym Łupkowie oraz w Kato-
wicach. Był uczestnikiem buntu w zakła-
dzie karnym w Załężu i pięciodniowej 
głodówki w obozie w Uhercach. Zwol-
niony został z internowania 23 grudnia 
1982 r. W grudniu 1983 r. został zatrzy-
many przy krzyżu przed kopalnią. 

Ogrom sił, które skierowano wów-
czas do kopalni rozkazem Wojewódz-
kiego Komitetu Obrony – 1471 funk-
cjonariuszy MO i ZOMO oraz 760 
żołnierzy, dysponujących 22 czołgami 
i 44 wozami bojowymi – świadczył 
o zamiarach dowódców. 

Akcja „odblokowywania” kopalni 
zaczęła się 16 grudnia, po godzinie 8. Po 
wezwaniu strajkujących do rozejścia się 
(protestujący odśpiewali „Mazurka Dą-
browskiego”), użyciu armatek wodnych 
i wyrzutni gazu łzawiącego, rozpoczął 
się szturm. Na teren zakładu, taranując 
bramę i betonowe ogrodzenie, wjechały 
czołgi i wozy bojowe. Na „Wujka” i na 
osiedle mieszkaniowe na Brynowie we-
szła milicja. Strajkujący stawiali pośpiesz-
nie barykadę. Atakujący się cofnęli. Pod-
oddział MO, który wdarł się od strony 
bramy kolejowej, został odparty. Przed 
południem robotnicy w zwartym szeregu 
stanęli na placu kopalni, przy kotłowni. 
Młodsi – kawalerowie – na przedzie. Dra-
mat rozegrał się o godzinie 12.30. Do pa-
cyfikacji ruszył pluton specjalny ZOMO 
wyposażony w pistolety maszynowe... 

(asg)

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

Naszej Koleżance Halinie Kielińskiej wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

męża Brunona 
oraz otuchy w tych trudnych chwilach 

składają Koleżanki i Koledzy z Biura Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” 

Wyrazy głębokiego współczucia dla naszego Kolegi Leszka Kwapisza, 
Przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, z powodu śmierci

Mamy
która odeszła 26 stycznia 2023 roku. 

Koleżanki i Koledzy z Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
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ZUS INFORMUJE

Każdy emeryt i rencista otrzyma mLegitymację, czyli elektroniczną wer-
sję legitymacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona dostępna na 
urządzeniach mobilnych z dostępem do Internetu (np. smartfonie), przy 
użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Co istotne, dotychczasowe plasti-
kowe legitymacje są nadal ważne.

mLegitymacja już dostępna

MIEJSCOWOŚĆ, W KTÓREJ 
ZNAJDUJE SIĘ STACJA 
(NAZWA)

ADRES STACJI KOD POCZTA WŁAŚCICIEL 
STACJI PO 
FUZJI

Rumia ul. Grunwaldzka 1 84-230 Rumia MOL

Starogard Gd. ul. Władysława Jagiełły 6 83-200 Starogard Gdański MOL

Miszewko Miszewko 19a 80-209 Chwaszczyno MOL

Słupsk ul. Franciszka Szafranka 1 76-200 Słupsk MOL

Pruszcz Gdański ul. Cicha 28 83-000 Pruszcz Gdański MOL

Gdańsk ul. Elbląska 87 80-718 Gdańsk MOL

Gdańsk ul. Sucharskiego 4 80-601 Gdańsk MOL

Reda ul. Wejherowska 3 84-240 Reda MOL

Pruszcz Gd. ul. Grunwaldzka 111 83-000 Pruszcz Gdański MOL

Cedry Małe ul. Gdańska 9 83-020 Cedry Małe MOL

Gniew ul. Krasickiego 11 83-140 Gniew MOL

Kwidzyn ul. Malborska 145 82-500 Kwidzyn MOL

Gdańsk ul. Sadowa 3 80-745 Gdańsk MOL

Gdańsk ul. Spacerowa 50 80-299 Gdańsk MOL

Gdańsk ul. Kołobrzeska 41A 80-391 Gdańsk MOL

Gdańsk ul. Beethovena 11 80-171 Gdańsk MOL

Gdynia al. Zwycięstwa 165 81-521 Gdynia MOL

Gdańsk ul. Cienista 14 C 80-046 Gdańsk MOL

Złotowo Wybudowanie Pod Łąg 1 89-650 Czersk MOL

Gdańsk al. Zwycięstwa 13 80-219 Gdańsk MOL

Gdańsk ul. Małomiejska 31 80-037 Gdańsk MOL

Malbork al. Rodła 65 82-200 Malbork MOL

Gdańsk ul. Sienna Grobla 6 (Marina) 80-760 Gdańsk MOL

Gdańsk al. Jana Pawła II 25c 80-462 Gdańsk MOL

Puck ul. 10 Lutego 41b 84-100 Puck MOL

Kokoszkowy ul. Gdańska 3 83-207 Kokoszkowy MOL

Gdańsk Trakt św. Wojciecha 115/117 80-043 Gdańsk MOL

Gdańsk ul. Kartuska 383 80-125 Gdańsk MOL

Knybawa ul. Makowa 7 83-110 Tczew MOL

Chojnice ul. Tucholska 1b 89-600 Chojnice MOL

Mop Koszwały ul. Modrzewiowa 1b 83-011 Koszwały MOL

Mop Mała Holandia Dworek 8e 82-103 Stegna MOL

Dzierżążno ul. Kartuska 22a 83-332 Dzierżążno MOL

Kobysewo ul. Przodkowska 33a 83-304 Przodkowo MOL

Lębork ul. Bolesława Krzywoustego 15a 84-300 Lębork MOL

Zblewo ul. Kościerska 12a 83-210 Zblewo MOL

Gdynia ul. Hutnicza 16 81-061 Gdynia MOL

Przodkowo ul. Gdańska 16 83-304 Przodkowo MOL

Wykaz stacji honorujących karty paliwowe LOTOS w woj. pomorskim

Na początku listopada nastąpiło 
wyłączenie z sieci LOTOS stacji, 
które trafiły do PKN Orlen. W dniu 
przejęcia zostały wyłączone na tych 
stacjach systemy LOTOS, w tym LO-
TOS Biznes i LOTOS Navigator.

Nie oznacza to jednak, że posiada-
cze kart rabatowych tracą całkowicie 
uprawnienia do zniżek. Program jest 
kontynuowany bez zmian na stacjach 
sprzedanych do koncernu MOL. 

Poniżej zamieszczamy wykaz stacji 
z terenu woj. pomorskiego pozosta-
jących w sieci LOTOS/MOL (na tych 
stacjach nadal będą Państwo mogli 
korzystać z rabatów).

Rabaty dla użytkowników związ-
kowych kart LOTOS/MOL Biznes
Towar Rabat
PALIWA  
Olej napędowy Dynamic 18 gr/litr
Benzyna PB98 Dynamic 18 gr/litr
Benzyna PB95 12 gr/litr
Olej napędowy ON 12 gr/litr
LPG 7 gr/litr
TOWARY I USŁUGI  
Myjnia 15%
Cafe Punkt* 10%
Oleje i płyny do spryskiwaczy 10%

* rabatowanie gastronomii może nie być 
dostępne na części stacji franczyzowych.

Dodatkowy rabat 5 gr na litrze każ-
dego paliwa na stacjach MOP przy au-
tostradach i drogach ekspresowych.

Dzięki karcie NAVIGATOR do 
każdego zakupu paliwa lub usługi będą 
naliczane punkty, które będzie można 
wymienić na produkty przemysłowe 
znajdujące się w katalogu na stronie: 
https://lotosnavigator.pl/katalog-na-
grod.

Karty LOTOS/MOL BIZNES i NA-
VIGATOR wydawane będą tylko za 
pośrednictwem właściwego Zarządu 
Regionu i tylko członkom Związku po-
siadającym ważną elektroniczną legity-
mację związkową NSZZ „Solidarność”.

Wydanie i korzystanie z kart jest 
całkowicie bezpłatne. Użytkownik karty 
rabatowej ma prawo udostępniać ją do-
wolnym członkom rodziny. Miesięczny 
limit na zakupy z rabatem wynosi 2 tys. 
zł.

Źródło: solidarnosc.krakow.pl

Rabaty na kartę LOTOS/MOL BIZNES i Navigator
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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 członkow-
ską.

Jak wyrobić sobie elek-
troniczną 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 za-
kładzie pracy. Następnie wnioski tra�ą do Zarządu Regionu
i zostaną wysłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę 
danych i drukuje legitymacje. Gotową legitymację odbie-
rzesz w swojej organizacji związkowej.

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

Nowy rok przynosi zmianę legitymacji dla nowych emerytów i rencistów. Za-
miast plastikowego dokumentu otrzymają mLegitymację, czyli dokument w formie 
elektronicznej. Można z niej korzystać na urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, 
przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” 
i na wyświetlonej liście wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty ”.

Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a 
chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie plastikowej karty, powinni 
złożyć wniosek do ZUS na formularzu ERL.

Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty, 
ZUS automatycznie wyda również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby 
będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu według własnego uznania.

mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smart-
fona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą, i skorzysta z ulg 
oraz przysługujących jej uprawnień, np. zniżek przy zakupie biletów.

Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane w poprzednich latach, 
są ważne zgodnie z nadanym terminem.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego
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PRAWO SPADKOWE

1. Niegodność dziedziczenia

Instytucja niegodności dziedzi-
czenia została wprowadzona w art. 
928 kodeksu cywilnego. Jej celem 
jest niedopuszczenie do sytuacji, w 
której osoba działająca przeciwko 
spadkodawcy dziedziczyłaby po tym 
spadkodawcy.

Instytucja niegodności dziedziczenia 
to rozwiązanie polegające na wyklucze-
niu spadkobiercy z kręgu spadkobier-
ców ze względu na jego niewłaściwe 
zachowanie w stosunku do zmarłego 
spadkodawcy. Aktualne przesłanki 
umożliwiające uznanie spadkobiercy 
za niegodnego to:
 dopuszczenie się umyślnie ciężkiego 

przestępstwa przeciwko spadkodaw-
cy;

 nakłanianie spadkodawcy – podstę-
pem lub groźbą – do sporządzenia 
lub odwołania testamentu albo w 
taki sam sposób przeszkodzenie mu 
w dokonaniu jednej z tych czynno-
ści;

 umyślne ukrycie lub zniszczenie te-
stamentu spadkodawcy, podrobienie 
lub przerobienie jego testamentu 
albo świadome skorzystanie z testa-
mentu przez inną osobę podrobio-
nego lub przerobionego.
Gdy spadkobierca dopuści się któ-

regokolwiek z powyżej wymienionych 
zachowań, zostaje wyłączony z dziedzi-
czenia – w taki sposób, jakby w ogóle 
nie dożył otwarcia spadku. Przepis ten 
przeciwdziała pozyskiwaniu korzyści 
finansowych ze spadku przez osoby, 
które postępują moralnie wątpliwie i 
nieetycznie. Ustawodawca wychodzi 
tutaj z przekonania, że osoba dopusz-
czająca się niewłaściwych zachowań 
wobec spadkodawcy nie może korzy-
stać ze zgromadzonego przez niego 
majątku.

Powołany art. 928 kodeksu cywilne-
go wskazuje, że za niegodnego dziedzi-
czenia może być uznany spadkobierca. 
Chodzi więc zarówno o spadkobiercę 
ustawowego, jak i o spadkobiercę 
testamentowego. Oprócz tego za nie-
godnego może być uznany również 
zapisobierca zwykły (art. 972 kodeksu 
cywilnego), jak i zapisobierca windyka-
cyjny (art. 981.5 kodeksu cywilnego).

Za niegodnego dziedziczenia może 
być uznany także uprawniony do za-
chowku, nawet jeśli w danym stanie 
faktycznym osoba ta nie jest powołana 
do dziedziczenia ani nawet nie otrzy-
mała zapisu.

Aby stwierdzić niegodność dziedzi-
czenia należy przeprowadzić odpowied-
nie postępowanie przed sądem. Zatem 
konieczne jest wniesienie do sądu 
powództwa z takim żądaniem. Co 
ważne, niegodności dziedziczenia nie 
można rozstrzygnąć w postępowaniu o 
stwierdzenie nabycia spadku.

Osobą uprawnioną do wystąpie-
nia z powództwem o uznanie osoby 

za niegodną dziedziczenia jest każdy, 
kto ma w tym interes (art. 929 kodeksu 
cywilnego). W kodeksie cywilnym brak 
wskazania, że chodzi tu tylko o interes 
prawny czy interes majątkowy. Zatem 
do podmiotów legitymowanych czyn-
nie należą m.in.:
 podmioty, które dojdą do dziedzi-

czenia w miejsce niegodnego,
 osoby bliskie zmarłego, dla których 

to, że zabójca spadkodawcy dojdzie 
do dziedziczenia jest obrazą pamięci 
zmarłego,

 prokurator (art. 7 kodeksu postępo-
wania cywilnego).
Orzecznictwo Sądu Najwyższego 

uznaje szeroko krąg osób, które mogą 
wystąpić z takim powództwem. 

Termin!!!
Z art. 929 zd. 2 kodeksu cywilnego 

wynika, że z żądaniem uznania spad-
kobiercy za niegodnego dziedziczenia 
można wystąpić w ograniczonym ter-
minie jednego roku od dnia, w którym 
dowiedziano się o przyczynie niegod-
ności; nie później niż przed upływem 3 
lat od otwarcia spadku.

Termin roczny, o którym mowa, 
biegnie odrębnie dla każdego zainte-
resowanego. Natomiast termin 3-letni 
jest liczony od chwili otwarcia spadku 
i rozpoczyna swój bieg niezależnie od 
tego, czy ktokolwiek z zainteresowanych 
osób wie o przyczynie nieważności. Po 
upływie tych terminów nie można już 
wytoczyć powództwa o uznanie spad-
kobiercy za niegodnego.

Skutkiem uznania spadkobiercy 
za niegodnego dziedziczenia jest wy-
łączenie go od dziedziczenia tak, jakby 
nie dożył otwarcia spadku (art. 928 § 
2 kodeksu cywilnego). W przypadku 
dziedziczenia ustawowego w miejsce 
spadkobiercy niegodnego wchodzą 
spadkobiercy powołani do dziedzicze-
nia ustawowego w dalszej kolejności.

W przypadku dziedziczenia testa-
mentowego do dziedziczenia może 
dojść tak zwany spadkobierca podsta-
wiony, o którym mowa w art. 963 ko-
deksu cywilnego. Jeżeli jest kilku spad-
kobierców testamentowych, to udział 
osoby niegodnej dziedziczenia może 
przypaść pozostałym spadkobiercom 
testamentowym w drodze przyrostu z 
art. 965 kodeksu cywilnego. Oprócz 
tego może dojść także do dziedziczenia 
ustawowego.

W myśl art. 930 kodeksu cywilne-
go nie może być uznany za niegodnego 
spadkobierca, któremu spadkodawca 
przebaczył. Spadkodawca może zdecy-
dować, że pomimo nagannego czynu, 
spadkobierca odziedziczy po nim.

Przebaczenie może być dokonane 
w dowolnej formie, także w sposób 
dorozumiany. W takim przypadku 
skuteczność przebaczenia zależy od 
tego, czy z zachowania spadkodawcy 
jednoznacznie wynika chęć puszczenia 
w niepamięć doznanej krzywdy.

2. Wydziedziczenie

Wydziedziczenie i niegodność dzie-
dziczenia to dwie zupełnie odrębne in-
stytucje prawa spadkowego.

Wydziedziczenie jest oświadcze-
niem woli spadkodawcy zawartym w 
testamencie, które służy pozbawieniu 
prawa do zachowku tych osób, którym 
normalnie by on przysługiwał.

Z uwagi na daleko idące skutki 
prawne wydziedziczenia może ono 
co do zasady wystąpić jedynie w ści-
śle określonych okolicznościach, gdy 
uprawniony do zachowku:
 uporczywie postępuje w sposób 

sprzeczny z zasadami współżycia 
społecznego wbrew woli spad-
kodawcy. Następuje to wtedy, gdy 
jakieś zachowanie jest długotrwałe, 
wielokrotne i na ogół dotyczy na-
gannego trybu życia uprawnionego 
do zachowku. Jako przykład może 
posłużyć alkoholizm, narkomania 
czy też przestępczy tryb życia. Nie-
zmiernie istotne jest przy tym, aby 
spadkodawca potępił zachowanie 
wydziedziczonego;

 dopuścił się umyślnego przestęp-
stwa przeciwko życiu, zdrowiu lub 
wolności albo rażącej obrazy czci 
względem spadkodawcy lub jed-
nej z najbliższych mu osób. W tym 
przypadku należy odwołać się do 
przepisów kodeksu karnego. Nie jest 
jednak wymagane prawomocne ska-
zanie uprawnionego do zachowku. 
Osobą najbliższą spadkodawcy jest 
osoba związana ze spadkodawcą;

  uporczywie nie dopełniał wzglę-
dem spadkodawcy obowiązków 
rodzinnych. Musi to mieć charak-
ter trwały. Co istotne, nie chodzi tu 
tylko o obowiązki alimentacyjne, ale 
także na przykład obowiązek opieki 

oraz pomocy niedołężnemu rodzi-
cowi czy też o zerwanie kontaktów 
rodzinnych i ustanie więzi uczucio-
wej, ciągłe wszczynanie awantur, 
wyrzucenie z domu itp.
W testamencie przyczyna wydzie-

dziczenia powinna być jednoznacznie 
wskazana. Wydziedziczony traktowa-
ny jest tak, jakby nie dożył otwarcia 
spadku. Z uwagi na osobisty charakter 
wydziedziczenia dotyczy ono tylko bez-
pośrednio konkretnej osoby uprawnio-
nej, zatem może się zdarzyć, iż w jego 
miejsce wstąpią jego dalsi zstępni.

Sam wydziedziczony znajduje się w 
trudnej sytuacji z uwagi na brak możliwo-
ści ubiegania się o udział w spadku (także 
w postaci zachowku). Jedyną możliwą 
obroną w tej sytuacji  jest próba podwa-
żenia samego testamentu lub kwestio-

Postępowanie spadkowe.  
Niegodność dziedziczenia a wydziedziczenie 

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

Porady dla indywidualnych członków Związku 
w zakresie:

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

Poradnictwo dla organizacji związkowych 
w zakresie:

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

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

Związkowi prawnicy porad udzielają:

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

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

 oraz telefonicznie.

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

Przyjdź do nas i uzyskaj pomoc prawną

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

Profesjonalne i bezpłatne poradnictwo prawne
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nowanie zapisów dotyczących podstaw 
wydziedziczenia. Nieważność testamentu 
skutkuje nieważnością wydziedziczenia.

Jeśli zaszła któraś z przesłanek wy-
dziedziczenia, a następnie spadko-
dawca przebaczył spadkobiercy, to 
wydziedziczenie jest bezskuteczne 
(art. 1010 § 1 k.c.).

Reasumując, wydziedziczenie jest 
instytucją prawa cywilnego, z którego 
korzysta spadkodawca jeszcze za życia, 
dokonując aktu wydziedziczenia w te-
stamencie. Niegodność dziedziczenia 
jest możliwa do orzeczenia po śmierci 
spadkodawcy, na drodze postępowania 
cywilnego, na podstawie ściśle określo-
nych przesłanek.
 Stan prawny na 23.01.2023 r.

opr. Maria Szwajkiewicz
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NASZ CYKL: AKTYWNI ZWIĄZKOWCY

Rozmowa z Janem Hałasem, przez wiele lat działaczem 
NSZZ „Solidarność”, współorganizatorem strajku 
w gdańskim porcie, a obecnie aktywnym seniorem 

Ruch to profilaktyka, 
która pomaga we 
wszystkim 

– Często można zobaczyć cię ćwiczą-
cego. Przez całe życie byłeś aktyw-
ny czy zacząłeś ćwiczyć dopiero po 
przejściu na emeryturę?

– Byłem zawsze aktywny, ale zobaczy-
łem również, że im człowiek jest starszy, 
tym bardziej wygodny się staje. Według 
mnie jesteśmy coraz bardziej leniwi, 
a więc częściej pojawia się samochód, tap-
czan i pilot do telewizora. Tak więc uzna-
łem, że trzeba zacząć się ruszać. Biegałem 
i spacerowałem po okolicach Jaśkowej 
Doliny, a gdy w Gdańsku Wrzeszczu 
powstał nowy klub fitness, to zacząłem 
z niego korzystać. Wówczas miejsce to 
nazywało się Tiger Gym. Oprócz tego cza-
sem jeździłem do sopockiego aquaparku 
na basen oraz aby skorzystać z sauny. Te-
raz sytuacja jest inna, ponieważ również 
we Wrzeszczu są sauny, więc w Sopocie 
bywam rzadziej. 

 
– Tak by skorzystać z różnych form 
aktywności? 

– Tak jest, żeby nie ćwiczyć w jeden 
tylko sposób. 

– Co mógłbyś poradzić kanapowcom, 
którzy chcieliby zacząć się ruszać, 
a nie mają pomysłu, jak się do tego 
zabrać? Od czego można zacząć?

– Myślę, że od zwrócenia uwagi na to, 
że obecnie praktycznie każdy posiada sa-
mochód. Można więc zrezygnować z au-
ta, oczywiście za wyjątkiem dłuższych 
i dalszych wyjazdów. Zamiast tego po 
mieście powinniśmy poruszać się wy-
korzystując tramwaje oraz autobusy. To 
będzie bowiem wiązać się z tym, że do 
przystanku oraz następnie do miejsca 
docelowego trzeba dojść. To jest pierw-
szy element, który można wykorzystać. 

– Jakakolwiek więc forma ruchu na 
początek. 

– Tak. Trzeba dojść albo dobiec 
do autobusu, a nie jeździć samocho-
dem prosto do celu w każdym miejscu 
Trójmiasta. Poza tym w moim wieku, 
a mam 72 lata, trzeba po prostu trochę 
ćwiczyć, nie po to, żeby rzeźbić sylwet-
kę czy starać się o przyrost mięśniowy, 
ale po prostu dla własnego zdrowia 
i jeśli jest taka potrzeba, to również do 
zrzucenia wagi. 

– A lekarz nie przestrzega, że w tym 
wieku powinieneś ostrożnie podcho-
dzić do aktywności?

– Nie, jest wręcz odwrotnie, zachęca 
mnie do niej. 

– Wspomniałeś o saunie. Jakie ma 
znaczenie, jeśli ktoś regularnie ćwi-
czy?

– Korzystając z sauny można przede 
wszystkim się wypocić. Tracimy wów-
czas wszelkiego rodzaju toksyny i me-
tabolity będące efektem przemian za-
chodzących w ciele. Pośrednio może 
to wpływać również na utratę wagi. 
Obecnie dostępne są również sau-
ny na podczerwień, które pomagają 
w inny sposób. Wykorzystują bowiem 
promieniowanie, które wnika głębiej, 
dzięki czemu może jeszcze lepiej słu-
żyć naszemu organizmowi. Poza tym 
jest to poniekąd forma ogrzewającego 
słoneczka. 

– Preferujesz konkretną część dnia 
na ćwiczenia? 

– Przychodzę rano, najczęściej na 
godzinę 6 albo 7 i wówczas ćwiczę. 
Razem z sauną zajmuje mi to do kilku 
godzin dziennie. 

– Czemu właśnie taka wczesna 
pora?

– Tak mi odpowiada. Wolę wstać 
wcześnie i ćwiczyć rano, a po południu 
pójść czy pojechać gdzieś na spokoj-
nie, choćby na przykład na gdańską 
starówkę. 

– Niektórzy mówią, że ranny trening 
ustawia nam cały dzień. 

– Ja akurat jestem rannym ptasz-
kiem i właśnie wtedy najlepiej mi się 
ćwiczy, pracuje i myśli. Wieczorem staję 
się bardziej rozleniwiony. 

– Dla osób początkujących poranne 
ćwiczenia mogą mieć jeszcze jeden 
aspekt. O tej porze na siłowniach 
zwykle jest mniej ludzi, co może da-
wać pewien komfort. 

– Tak jest na siłowniach, ale ktoś, 
kto dopiero zaczyna, może skorzystać 
również z oferty gotowych zajęć grupo-
wych z osobą prowadzącą. Dostępne są 
np. treningi na zdrowy kręgosłup, które 
trwają po 45 minut, czy ćwiczenia re-
laksujące, antystresowe czy stretching. 
Wszystkie one pomagają w zachowaniu 
ogólnej sprawności. 

– Innymi słowy, osoba, która nie do 
końca wie, w jaki sposób wykonywać 
poprawnie ćwiczenia, tak żeby sobie 
pomóc, a nie zaszkodzić, może dołą-
czyć do jakiejś grupy.

– Tak, ale polecam tę formę wszyst-
kim. Na zajęciach, w których uczest-
niczyłem, widać było spory przekrój 
zainteresowanych. Wprawdzie ćwiczy 
sporo ludzi młodych, ale jakieś 15–20 
procent stanowią osoby starsze, będą-
ce już w wieku senioralnym, zwłaszcza 
przychodzące na zajęcia po rehabilita-

cji, złamaniach czy jakichś chorobach. 
Taka forma zajęć im pomaga. 

– Błędem jest więc założenie, że trze-
ba być w stu procentach zdrowym, 
aby móc chodzić na siłownię.

– Aktywność pomaga w powrocie 
do zdrowia, ale jednocześnie jest dzia-
łaniem profilaktycznym i to w wielu 
aspektach. Zajęcia, na które można 
chodzić, są bowiem bardzo różne, za-
równo skierowane do ludzi młodszych, 
przykładowo intensywny fitness, jak 
i starszych, relaksujące czy skupiające 
się na zdrowym kręgosłupie, a więc 
spokojniejsze. Tutaj chodzą więc także 
takie osoby jak ja. 

– Sporo jest osób na takich zaję-
ciach?

– To jest zależne od pory roku, ale 
wzrost widać w okresie przed sylwe-
strem oraz w styczniu, gdy podejmo-
wane są postanowienia noworoczne. 
Wówczas sala jest pełna i potrafi być 
nawet ze 40 osób. 

Rozmawiał Tomasz Modzelewski

W niektórych miejscach dostępne są ergometry wioślarskie. Ćwiczy nasz rozmówca.

Byłem zawsze aktywny, 
ale zobaczyłem również, 
że im człowiek jest starszy, 
tym bardziej wygodny się 
staje. Tak więc uznałem, że 
trzeba zacząć się ruszać. 
Gdy w Gdańsku Wrzeszczu 
powstał nowy klub fitness, to 
zacząłem z niego korzystać. 
Oprócz tego czasem jeździłem 
do sopockiego aquaparku 
na basen oraz aby skorzystać 
z sauny. 

Małe dzieci i młodzież do 17 roku życia
 60 minut dziennie aktywności �zycznej o umiarkowanej intensywności
 Co najmniej 3 razy w tygodniu należy wykonywać ćwiczenia, które wzmocnią 

mięśnie oraz kości

Osoby dorosłe między 18 a 64 rokiem życia
 150 minut tygodniowo aktywności �zycznej o umiarkowanej intensywności lub
 75 minut tygodniowo aktywności �zycznej o charakterze intensywnym lub
 odpowiednia kombinacja obu rodzajów aktywności (umiarkowanej i intensywnej)
 Najlepsze efekty prozdrowotne to zwiększenie aktywności �zycznej o umiar-

kowanej intensywności do 300 minut tygodniowo lub 150 minut o charakterze 
intensywnym

 Co najmniej dwa razy w tygodniu należy wykonywać ćwiczenia, które wzmocnią 
mięśnie oraz kości

Seniorzy po 65 roku życia
 150 minut tygodniowo aktywności �zycznej o umiarkowanej intensywności lub
 45 minut tygodniowo aktywności �zycznej o charakterze intensywnym lub
 odpowiednia kombinacja obu rodzajów aktywności (umiarkowanej i intensywnej)
 Najlepsze efekty prozdrowotne to zwiększenie aktywności �zycznej o umiar-

kowanej intensywności do 300 minut tygodniowo lub 150 minut o charakterze 
intensywnym

 Dla osób, które mają problem z poruszaniem się, wskazana jest lekka aktywność 
�zyczna, co najmniej trzy razy w tygodniu, aby poprawić równowagę i zmniejszyć
ryzyko upadków

 Co najmniej dwa razy w tygodniu należy wykonywać ćwiczenia, które wzmocnią 
mięśnie oraz kości

Aktywność fizyczna 
dla każdego  

Nie sposób przecenić roli aktywności fizycznej w utrzymaniu zdrowia i dobrej 
kondycji. Regularny ruch niesie ze sobą wiele korzyści dla naszego organizmu: 
obniża ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczy-
niowych, depresji, a nawet nowotworu, pomaga w zachowaniu zdrowej sylwetki 
oraz wpływa na poprawę przemiany materii. Niestety, wciąż ruszamy się za mało, 
więc każda zachęta do ruchu jest na wagę złota. 

Specjaliści z Instytutu Żywności i Żywienia opracowując najnowszą piramidę ży-
wienia poczynili bardzo ważny krok dla promocji aktywności fizycznej. Została ona 
umieszczona na samym dole, stała się więc jej podstawą. Jest więc czymś więcej, niż 
tylko uzupełnieniem zdrowej, zbilansowanej diety.

Nie pozostaje więc nic innego, jak sprawdzić w tabeli zalecany czas i intensywność 
aktywności fizycznej dla naszego wieku, następnie przeanalizować swój styl życia 
i ocenić, czy jest w nim wystarczająco dużo ruchu. W razie konieczności być może 
wystarczy zmienić parę nawyków i na przykład znaleźć czas na 30-minutowy spacer 
(149 kcal w tempie 5-6 km/h) albo chociażby częściej myć okna (167 kcal).

(mk)
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NA KOŃCU JĘZYKAKrzyżówka  
ze smaczliwką

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego*) skłania do refleksji na temat 
tego, jak mówimy i piszemy. Dlaczego nadużywamy niektórych wyrazów, 
np. nagminnie powtarzamy wyraz „fajny” zamiast korzystać z bogatego 
słownictwa polszczyzny.

Przymiotnik „fajny” od wielu lat zadomowił się w polszczyźnie. Słyszymy go 
na ulicy, w radiu, telewizji, w Internecie, występuje także w tekstach publicystycz-
nych, a nawet literackich. Zastanówmy się, skąd wywodzi się słowo „fajny”, co ono 
oznacza, jakimi wyrazami możemy je zastąpić.

Co znaczy „fajny”?
Wyraz został zapożyczony z języka niemieckiego. Niemieckie fein znaczy ‘w 

dobrym gatunku, delikatny’, zaś w języku polskim przymiotnik „fajny” używany 
jest w coraz szerszym zakresie znaczeniowym, m.in. jako: ‘dobry, ładny, ciekawy, 
niezwykły’. Wyraz ma charakter potoczny i w oficjalnych wypowiedziach nie po-
winien być stosowany.

Fajny, fajnie, fajowo…
O popularności wśród użytkowników języka polskiego słowa „fajny” świadczą 

również wyrazy pokrewne: fajniutki, fajnowaty, fajnowy, fajnowny. To jeszcze nie 
wszystkie przykłady, np. w Słowniku polskich leksemów potocznych pod red. Wła-
dysława Lubasia z 2003 r. znajdują się jeszcze następujące przymiotniki:  fajniac-
ki, fajnisty, fajniuchny, fajowski, fajoski i fajowy. Obecnie powszechnie stosowane są 
także przysłówki: fajnie, fajno, fajowo; np. Na wycieczce było fajowo. Dzieci fajnie 
się bawiły.

Czy to tylko moda?
Słowa „fajny” i „fajnie” używane są w różnych sytuacjach. Posługują się nimi 

dzieci, młodzież i dorośli. Gdy słyszę: Ale fajny samochód! To była fajna impreza. 
Jaka fajna dziewczyna! Czytałem fajny artykuł. – zastanawiam się, o co chodzi mó-
wiącym, bo przecież przymiotnik fajny określa co innego, gdy chodzi o samochód 
i co innego, gdy dotyczy artykułu. W tym momencie warto zadać pytanie, czy to 
nagminne stosowanie wynika z mody, chęci przypodobania się młodzieży, z leni-
stwa, czy ubóstwa językowego. Prawdopodobnie wszystkie powody mają wpływ 
na popularność wyrazu „fajny”. 

Bogaty język polski
Aby to nadużywanie ograniczyć, trzeba przypomnieć sobie rodzime odpowied-

niki. Jest ich wiele i należy je stosować. Oto przykłady:

Ale fajny samochód! Ale ładny (świetny) samochód!

To była fajna impreza. To była niezwykła (fantastyczna, udana) impreza.

To będzie fajny wieczór. To będzie wspaniały (niezapomniany) wieczór.

Jaka fajna dziewczyna! Jaka atrakcyjna (ładna) dziewczyna!

Słyszałam fajne sformułowanie. Słyszałem niebanalne (interesujące) sformuło-
wanie.

Czytałem fajny artykuł. Czytałem ciekawy (fascynujący) artykuł.

Zachwyciła go fajna gra tenisistów. Zachwyciła go pasjonująca gra tenisistów.  

To była fajna muzyka. To była porywająca muzyka.

Bohater książki był bardzo fajny. Bohater książki był frapujący (błyskotliwy).   

Fajnie grasz na fortepianie. Znakomicie grasz na fortepianie.

Fajnie wyglądasz. Pięknie wyglądasz.

Reasumując
Wyrazy „fajny” i „fajnie” są zbyt często używane. Wielokrotne powtarzanie tych 

samych wyrazów – nawet w języku potocznym – jest niepoprawne, bo powoduje, że 
tracą one ostrość znaczeniową.  Dlatego pamiętajmy o wielu rodzimych wyrazach 
bliskoznacznych, które wzbogacają wypowiedzi; lepiej, dokładniej wyrażają myśli, 
uczucia i emocje. Z dumą korzystajmy z naszego pięknego, bogatego języka.

Barbara Ellwart

*) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – obchodzony 21 lutego – został 
ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. 

Dlaczego fajny  
nie jest fajny

Litery od 1 do 34 utworzą rozwiązanie – myśl Józefa Bułatowicza 

POZIOMO:
1) zbieraczka starych monet lub znaczków, 8) mocne ścięcie 
piłki rakietą, 11) wystrój sceny teatralnej, 12) Małgorzata Glinka, 
13) „Psie” wyspy, 14) bagażowy na dworcu, 15) stado mustan-
gów, 16) w ręku stolarza, 18) czwarta część roku, 20) wędlina 
z etykietą, 21) „... czasu” Wellsa, 22) karbonariusz, 24) brak 
szczęścia, 26) ciasteczko z ziarna sezamowego, 28) z górki na 
pazurki, 29) smaczliwka, 32) grzywa pietruszki, 33) płaszcz zimo-
wy, 35) szyje na miarę, 37) arabskie imię, 39) złożona z glukozy 
i fruktozy, 40) pochłaniacz pyłu i drobnych zanieczyszczeń, 
41) grabić, rabować, 42) migacz.

PIONOWO:
1) drużyna narodowa, 2) trzpiot, pędziwiatr, 3) jedenastka przed 
bramką, 4) lekki statek żaglowy, 5) słynny wodospad, 6) wzna-
wianie pracy komputera, 7) pobratymiec Winnetou, 8) dawna 
złota moneta, 9) artystka cyrkowa, 10) do oddzielania plew, 

16) dzieło ludwisarza, 17) miasto nad zatoką San Francisco, 
18) zastępowała dzwonek u drzwi, 19) wypływa na nie rybak, 
20) miesięcznik wydawany przez Region Gdański NSZZ „S”, 
23) pieczenie w przełyku, 25) hołubienie, adorowanie, 27) uczy 
algebry i geometrii, 28) notatka, 30) potężnie, pokaźnie, dorod-
nie, 31) plemię Indian Ameryki Północnej należące do federacji 
Krików, 34) osunąć, obniżyć, 35) budka z gazetami, 36) krótszy 
kij cepa bijący zboże, 37) Kenneth, współczesny ekonomista 
amerykański, 38) drapieżna ryba morska.
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Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyjne, adresy w stopce na 
str. 2) czekamy do 15 dnia następnego miesiąca od ukazania 
się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiązanie Krzyżówki z patronką 
górników z nr. 12/2022. Otrzymuje ją pan Jarosław z Gdańska. 
Hasło brzmiało: Pójdźmy wszyscy do stajenki. Nagrodę wyślemy 
pocztą. 
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Czarna Dąbrówka. Własność rodu Puttkamerów
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

ReklamaReklama

Czarna Dąbrówka. Fragment starego 
parku otaczającego dwór.

Na skrzyżowaniu kilku dróg, pomiędzy Bytowem a Lęborkiem oraz Siera-
kowicami a Słupskiem, leży spora gminna wieś o nazwie Czarna Dąbrówka. 
W przewodnikach jest jedynie wzmiankowana, gdyż, jak czytamy, „wie-
lokrotne pożary wyczyściły osadę z zabytków architektonicznych”. Czy 
rzeczywiście? Wędrując po tych terenach, proponuję chociaż na chwilę 
zatrzymać się w Czarnej Dąbrówce, gdyż miejsce jest urokliwe, z dużym 
stawem w centrum wsi zwanym jeziorem, i nawet znajdzie się coś, co może 
zainteresować turystę poszukającego „staroci”.

istniejącego do dzisiaj, przez niektórych 
nazywanego pałacem. Stare fotografie 
z lat 1900–1914 ukazują, że w Schwarz-
-Damerkow (niemiecka nazwa Czarnej 
Dąbrówki zapisana na pocztówce) znaj-
dował się dwór usytuowany pośrodku 
parku. Można uznać, że to dość niety-
powa budowla, uznawana za bezstylo-

powojenną rzeczywistość, autorstwa 
Anny Łajming, kaszubskiej pisarki, roz-
grywa się właśnie w dworze w Czarnej 
Dąbrówce. Natomiast to, co działo się 
przed wojną, opisała w swoich wspo-
mnieniach Marion Hebicht z d. Ikier, 
córka ostatnich niemieckich właści-
cieli. 
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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

Z dawnych dokumentów dowia-
dujemy się, że wieś Czarna Dąbrówka 
była lokowana przez Krzyżaków w 1346 
roku, chociaż tereny te zamieszkiwały 
plemiona słowiańskie podległe ksią-
żętom zachodniopomorskim. Byli to 
przede wszystkim Kaszubi. Niestety, żyli 
pod panowaniem Krzyżaków, Szwedów, 
Brandenburczyków, a potem w zaborze 
pruskim, więc się nieco zgermanizowa-
li. Zaliczali się do kaszubskiej szlachty, 
tej drobnej, zaściankowej. Byli na tyle 
ubodzy, że wpływu na wielką politykę 
nie mieli. W dobie reformacji niemal 
wszyscy przeszli na protestantyzm, bo 
takie były rozporządzenia ówczesnej 
władzy. To „poddanie się” zarządze-
niom zmiany wiary (wyznania) miało 
spory wpływ na dzieje samej wsi.

W połowie XV wieku, a dokładnie 
od 1457 roku, właścicielem Czarnej 
Dąbrówki był Marcin von Puttkamer, 
przedstawiciel pomorskiego rodu, który 
uległ całkowitej germanizacji w pierw-
szej połowie XVI wieku. Ponoć Puttka-
merowie są potomkami słowiańskiego 
rodu Święców, którzy wdali się w kon-

flikt z królem Władysławem Łokiet-
kiem. „Na złość” polskiemu królowi 
zawarli układ z margrabiami branden-
burskimi – podaje się, że 17 lipca 1307 
roku oddali im Pomorze.  

W 1517 roku, czyli w tym samym 
roku, kiedy Marcin Luter ogłosił 95 tez, 
którymi doprowadził do rozłamu w Ko-
ściele, dzieląc go na katolicki i ewange-
licki (protestancki), Czarna Dąbrówka 
stała się własnością rodu von Zitzewitz, 
pierwotnie było to słowiańskie nazwisko 
Sycewic. W XVIII wieku Czarna Dą-
brówka ponownie stała się własnością 
Puttkamerów. Potem przez prawie 50 lat 
jej właścicielem był kapitan von Żerom-
ski. Po jego śmierci wrócili Puttkamero-
wie, którzy w 1864 roku ostatecznie po-
zbyli się swych dóbr, sprzedając majątek 
właścicielom niemieckim. Najpierw był 
to Aleksander Schulze, wywodzący się ze 
stanu mieszczańskiego, a następnie rów-
nież mieszczańska rodzina Ikier. Ostat-
nimi właścicielami byli Harry i Herta 
Ikierowie, którzy pobrali się w 1909 
roku. Najprawdopodobniej to Ikierowie 
przyczynili się do wybudowania dworu 

Czarna Dąbrówka. Dwór – widok na północne skrzydło z boniowanym ryzalitem.

wą, chociaż należałoby ją zaliczyć do 
obiektów eklektycznych przechodzą-
cych w modernizm.

Jest to dwukondygnacyjny, muro-
wany budynek. Jego korpus powstał na 
planie nieregularnego prostokąta, połą-
czonego z dwoma skrzydłami w formie 
boniowanego ryzalitu na planie pięcio-
boku. Od frontu, czyli od wschodu, usy-
tuowano półokrągły ganek ze schodami, 
który w drugiej kondygnacji przechodzi 
w balkon z murowaną balustradą. Ca-
łość wzniesiono na kamiennej pod-
murówce i przykryto czterospadowym 
dachem z mansardami. 

Podczas II wojny światowej w ma-
jątku Ikierów przebywała ponad 100-
-osobowa międzynarodowa grupa 
robotników przymusowych, a w lutym 
1945 roku obozowało tam 700 jeńców 
rosyjskich gnanych na zachód przez 
SS. Ikierowie opuścili dwór wraz z 7 
Dywizją Pancerną Wehrmachtu zwaną 
„Dywizją Duchów”. Obecnie dwór jest 
własnością prywatną. 

Warto wspomnieć, że część akcji 
powieści „Czerwone róże”, opisującej 

We wsi znajduje się również poewan-
gelicki kościół z 1936 roku, zaadapto-
wany na potrzeby Kościoła katolickie-
go. Przed wojną znajdował się tam też 
cmentarz ewangelicki, który dzisiaj trud-
no odnaleźć. Leży około 250 metrów od 
wsi (na zachód od drogi Jasień – Czarna 
Dąbrówka), właściwie w lesie. Nie ma 
tam nagrobków. Wśród traw, krzewów, 
mchu i liści można dostrzec jedynie po-
jedyncze podstawy pod krzyże.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Czarna Dąbrówka. W centralnym punkcie wsi znajduje się duży staw zwany jeziorem.


