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Rodzina, praca, dialog

Rozmowa ze Stanisławem 
Szwedem, sekretarzem stanu 
w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej, posłem 
Klubu Parlamentarnego PiS.
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Region Gdański NSZZ „Soli-
darność” organizuje kon-
ferencję „Dialog społeczny 
w czasach kryzysu”, która od-
będzie się w ramach projektu 
„Dialog społeczny kluczem 
do rozwoju”. Konferencja 
będzie okazją do spotkania 
przedstawicieli organizacji 
zakładowych Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”. 
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Spotkanie organizacji związkowych 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Rozmowa z Mirosławem 
Piórkiem, przewodniczącym 
Rady Krajowej Sekcji Przemysłu 
Okrętowego i przewodniczącym 
OM NSZZ „Solidarność” 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego
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Na rynku pracy  
musimy pozyskiwać profesjonalistów
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Wspólnota oparta  
na pomocy

 Rozmowa z Sylwią 
Rymanowską, kierownik 
Centrum Pomocy Migrantom 
i Uchodźcom Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej.
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Dialog społeczny 
w czasach kryzysu
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Rządowa Agencja Rozwoju 
Przemysłu SA, Baltic Towers 
sp. z o.o. oraz hiszpańska 
GRI Renewable Industries, 
globalna firma realizująca 
projekty energetyki wiatro-
wej, podpisały 19 stycznia 
br. umowę joint venture 
o budowie w Gdańsku fabryki 
wież dla morskiej energetyki 
wiatrowej. 
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Gigantyczna elektrownia
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Ogłoszone w Dzienniku 
Ustaw w dniu 6 lutego 2023 r. 
pod poz. 240 zmiany w ko-
deksie pracy wprowadzają 
m.in. pracę zdalną jako stałą 
możliwą formę świadczenia 
pracy, a jednocześnie uchyla-
ją dotychczasową regulację 
dotyczącą telepracy. 
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Praca zdalna zostaje 
uregulowana  
w kodeksie pracy
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www.solidarnosc.gda.pl             facebook.com/solidarnoscgdansk
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Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy będą-
cy członkami związku zawodowego mają 
prawo odliczenia od dochodu zapłaco-
nych w roku podatkowym składek na rzecz 
związku zawodowego.

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

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

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

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

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

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

Odliczenie składek związkowych 

Skandal w Parlamencie Europejskim. 
Unijne prawo piszą ekoaktywiści! 

Kluczowe poprawki do projektu unijnego rozpo-
rządzenia metanowego miała pisać aktywistka eko-
logicznej organizacji lobbystycznej – ustalił portal 
Politico. Rozporządzenie stanowi śmiertelne zagroże-
nie dla polskiego górnictwa węgla energetycznego 
i koksowego. Jutta Paulus, niemiecka europosłanka 
z frakcji Zielonych, miała powierzyć działaczce ame-
rykańskiej organizacji ekologicznej Clean Air Task 
Force (CATF) opracowanie poprawek do rozporzą-
dzenia w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze 
energetycznym. Paulus, która jest sprawozdawczynią 
projektu z ramienia komisji przemysłu (ITRE) Par-
lamentu Europejskiego, zaprezentowała poprawki 
napisane przez aktywistkę jako tekst rzekomo uzgod-
niony przez frakcje w europarlamencie. 

Procedowany w Brukseli projekt rozporządzenia 
w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze ener-
getycznym oznacza wyrok śmierci dla polskiego 
górnictwa. Zapisy tego dokumentu nakładają na 
kopalnie rygory niemożliwe do spełnienia. Chodzi 
zarówno o gigantyczne koszty, jak i fakt, że na świecie 
nie istnieją technologie, które umożliwiają wychwy-
tywanie metanu z szybów wentylacyjnych kopalń na 
tyle skutecznie, aby można było sprostać nowym wy-
maganiom. Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte w 
obecnym kształcie, współtworzonym – jak się okazu-
je – przez ekoaktywistów, nawet 2/3 kopalń Polskiej 
Grupy Górniczej będzie musiało zostać zamkniętych 
już w 2027 roku. Kopalnie JSW znajdują się w podob-
nej lub nawet gorszej sytuacji, choć nowe rygory emi-
sji metanu mają objąć węgiel koksowy nieco później. 
80 proc. wydobywanego w Polsce węgla pochodzi z 
pokładów metanowych.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 
ustawę budżetową na 2023 rok

W lutym prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 
budżetową na 2023 rok. Budżet zakłada dochody na 
poziomie 604,5 mld zł, wydatki nie większe niż 672,5 
mld zł oraz de�cyt, który nie powinien przekroczyć 68
mld zł. W budżecie przewidziano wzrost PKB w ujęciu 
realnym w wysokości 1,7 proc., in�acja średnioroczna
została zapisana na poziomie 9,8 proc., a wzrost prze-
ciętnego funduszu wynagrodzeń założono w wysoko-
ści 7,8 proc. Wśród zaplanowanych wydatków znalazły 
się m.in.: zwiększenie środków na służbę zdrowia o po-
nad 6 proc. PKB, waloryzacja świadczeń emerytalno-
-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na pozio-
mie 13,8 proc. z minimalną gwarantowaną podwyżką 
o 250 zł oraz tzw. 13. emerytura. Wydatki na obronność 
mają wzrosnąć do 3 proc. PKB.

Prace nad nowelizacją ustawy Kodeks 
pracy

6 lutego odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny, dotyczące rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz 

niektórych innych ustaw. Jest to projekt, który ma 
na celu dostosowanie prawa polskiego do dyrektyw 
unijnych. Projekt rozszerza obowiązki informacyjne 
pracodawcy względem pracowników, wprowadza 
dodatkowe przerwy od pracy, wprowadza zmiany 
w zakresie urlopów rodzicielskich mających na celu 
godzenie życia zawodowego i rodzinnego pracowni-
ków. Ponadto w projekcie przewiduje się zrównanie 
umów o pracę na czas określony z umowami o pracę 
na czas nieokreślony. Wypowiadając umowę o pracę 
na czas określony, pracodawca będzie obowiązany 
do podania uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia, 
przeprowadzenia konsultacji związkowej, a pracow-
nik, wobec którego pracodawca naruszył przepisy 
o wypowiadaniu umów o pracę, będzie mógł żądać 
przywrócenia do pracy.

Będą rozmowy „Solidarności” z rządem 
o przyszłości lokalnych portów lotniczych

– Problemy funkcjonowania i rozwoju lokalnych por-
tów lotniczych muszą być omówione w szerszym gro-
nie – podsumował spotkanie z ministrem infrastruktury 
Andrzejem Adamczykiem przewodniczący „Solidarno-
ści” Piotr Duda. Wraz z realizacją inwestycji związanych z 
Centralnym Portem Komunikacyjnym pojawia się coraz 
więcej pytań i obaw związanych ze statusem, funkcjo-
nowaniem i rozwojem lokalnych portów lotniczych. 

Podsumowując spotkanie, które odbyło się 8 
lutego br., Piotr Duda przekazał, że jest deklaracja 
zorganizowania spotkania przedstawicieli rządu z 
„Solidarnością” w szerszym gronie, przede wszystkim 
reprezentacją Krajowej Sekcji Pracowników Portów 
Lotniczych i Obsługi Lotniskowej. Ze strony rządowej 
w rozmowach mają wziąć udział oprócz przedstawi-
cieli Ministerstwa Infrastruktury również przedsta-
wiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. Poruszono 
również problem hałasu emitowanego przez lotniska 
i roszczeń o odszkodowania. Tu potrzebne mogą być 
zmiany legislacyjne.

Solidarność z Turcją
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”, przesłał list z kondolencjami do przed-
stawicieli tureckich związków zawodowych. List otrzy-
mali sekretarze generalni związków KESK, DİSK, HAK-IŞ 
oraz TÜRK-IS. „Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiado-
mość o tragicznym trzęsieniu ziemi, które spowodo-
wało ogromne zniszczenia i w którym zginęło tysiące 
osób w Waszym kraju. NSZZ „Solidarność” pragnie wy-
razić swój smutek i solidarność z Turcją, jej obywatela-
mi i pracownikami” – napisał Piotr Duda.

Petycja o przywrócenie Dariusza Kawki 
do pracy 

Pod koniec ubiegłego roku Dariusz Kawka, prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” w IKEA Industry 
Poland Sp. z o.o. oraz członek Europejskiej Rady Za-
kładowej IKEA, został bezpodstawnie zwolniony. 
NSZZ „Solidarność” nie wyraża na to zgody. Pomimo 
upływu trzech miesięcy wypełnionych wieloma dzia-
łaniami związku zawodowego i pracowników �rmy w
celu przywrócenia Dariusza Kawki na wcześniej zaj-
mowane stanowisko, nie udało się do tej pory dojść 
do porozumienia z pracodawcą.

W związku z brakiem oczekiwanych efektów 
NSZZ „Solidarność” postanowił działać dalej. Powsta-

ła kampania, w której można pokazać swoje wspar-
cie dla związkowca. Każdy, kto nie zgadza się na ła-
manie praw pracowniczych, może w łatwy i szybki 
sposób wypełnić formularz na stronie kampanii i w 
ten sposób pokazać, że nie jest obojętny na działa-
nia niezgodne z prawem, których dopuszcza się IKEA. 
W formularzu wystarczy uzupełnić swoje imię, adres 
e-mail, kraj oraz przepisać wyświetlaną liczbę w wy-
znaczonym do tego miejscu w celu potwierdzenia 
tożsamości. Po uzupełnieniu wymaganych pól należy 
kliknąć „Wyślij wiadomość”.

Link do kampanii: https://www.labourstartcam-
paigns.net/show_campaign.cgi?c=5250

Związkowcy z „Solidarności” leśników 
zaniepokojeni planami UE 

„Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, 
Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” 
wyraża głębokie zaniepokojenie próbami wyłączenia 
leśnictwa z kompetencji krajowych i włączenia go do 
scentralizowanych kompetencji unijnych” – czytamy 
w przyjętej 19 lutego opinii Krajowego Sekretariatu 
Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnic-
twa NSZZ „Solidarność”. Jest to reakcja na promowaną 
przez Komisję Europejską propozycję  zmian w trak-
tacie europejskim dotyczącą przeniesienia leśnictwa 
z kompetencji krajów członkowskich do kompetencji 
wspólnych Unii Europejskiej. 

Dodatek inflacyjny dla pracowników 
Henkel Polska

Pracownicy Henkel Polska otrzymają dodatek in-
�acyjny wynoszący 2,3 tys. zł brutto. Wpłynie on na
ich konta razem z wynagrodzeniem za luty. Decyzję 
o przyznaniu polskim zakładom dodatkowej puli 
środków podjął globalny zarząd koncernu. O �nan-
sową pomoc dla pracowników w związku z rosnącą 
in�acją apelował m.in. NSZZ„Solidarność”.

Książka „Jak działała Stocznia Gdańska” 
do pobrania za darmo

Wydana właśnie książka „Jak działała Stocznia Gdańska” 
stanowi wypełnienie luki w literaturze przedmiotu. Jest 
ilustracją niezwykle bogatej i różnorodnej produkcji tego 
wyjątkowego zakładu. Dzięki niej czytelnicy mogą poznać 
proces budowy statku, ale też powstające w efekcie więzi 
między pracownikami w stoczni – To miejsce, gdzie zaczął 
się demontaż imperium zła – powiedział w historycznej 
Sali BHP, w której odbywała się premiera, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i gene-
ralny konserwator zabytków Jarosław Sellin.

– „Jak działała Stocznia Gdańska” to przede wszyst-
kim znakomita i treściwa opowieść o przemysłowej 
spuściźnie, ponieważ na nią jednoznacznie został 
położony nacisk. To czyni tę książkę z całą pewnością 
pionierską – zwrócił z kolei uwagę Mateusz Smolana, 
dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Książka 
jest już dostępna w formie darmowego e-booka, do 
pobrania ze strony IDS. Promocja książki odbyła się 2 
lutego 2023 r. w Sali BHP.

Zapraszamy na szkolenia – plan na 
marzec 2023 r.

W marcu odbędą się kolejne szkolenia organizo-
wane przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”. Na ten 
miesiąc zaplanowane zostały następujące zajęcia:
 dla skarbników (wtorek, 7.03 w Gdańsku)
 z prawa pracy i prawa związkowego (poniedzia-

łek, 27.03 – środa, 29.03 w Jastrzębiej Górze)
 ze strategii działania organizacji związkowej (po-

niedziałek, 27.03 – środa, 29.03 w Jastrzębiej Gó-
rze).

Zgłoszenia:  58 305 54 79, 58 308 42 76
e-mail: dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl
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Reklama

Konferencja Dialog społeczny w czasach kryzysu

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

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

Region Gdański NSZZ „Solidarność” organizuje konferencję „Dialog społeczny w czasach kryzysu”, która odbędzie się w ramach 
projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju”, �nansowanego z Funduszy Norweskich.
Ocenę funkcjonowania dialogu społecznego w czasach kryzysu przedstawią: przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr 
Duda, Główna Inspektor Pracy minister Katarzyna Łażewska-Hrycko, prezes Remontowa Holding SA i przewodniczący Organi-
zacji Pracodawców Forum Okrętowe Adam Ruszkowski oraz profesor Łukasz Pisarczyk.
Konferencja odbędzie się 9 marca 2023 r. o godzinie 16.00. Muzeum II Wojny Światowej, plac Bartoszewskiego 1, 80-862 
Gdańsk. (Poziom -3)

Partnerem koncertu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO.

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

Konferencja będzie okazją do spotkania przedstawicieli organizacji zakładowych Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.  
Dlatego po konferencji pragniemy wyróżnić organizacje za działalność związkową i rozwój Związku w 2022 roku.
Spotkanie zakończy koncert warszawskiego zespołu Ferajna z Hoovera.
W trakcie spotkania odbędzie się loteria fantowa.

Spotkanie organizacji związkowych 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”



Nr 3 / marzec 20234
SPOJRZENIE

Przez nastêpne 150 lat 
nie powinien lataæ

Prezydent Warszawy w ciągu ostatnich czterech lat odbył 29 
zagranicznych podróży, w tym kilka za ocean, nie wiadomo, 
ile podróży lotniczych Rafał Trzaskowski odbył po kraju, 
a zapewne takie były. Ktoś może spytać: co za problem? Ma 
pieniądze podatników to sobie lata, jak zresztą wielu polityków 
i urzędników państwowych, a także samorządowych. Jednak 
w czasie jednej z takich podróży prezydent Trzaskowski podpi-
sał dość kontrowersyjny dokument dotyczący programu C40 
Cities, który mówi między innymi, że jego sygnatariusze będą 
dążyć do wprowadzenia ograniczenia liczby lotów, a docelowo 
ma to być jedna podróż samolotem raz na trzy lata. Zgodnie 
z tymi zaleceniami prezydent Trzaskowski nie powinien latać 
przez następne 150 lat. Choć z drugiej strony, zgodnie z zasadą 
z „Folwarku zwierzęcego” Orwella – Wszystkie zwierzęta są równe, 
ale niektóre są równiejsze, elity raczej nie zamierzają stosować się 
do ograniczeń, które wymyślają dla zwykłych obywateli. A swoją 
drogą, czy nie czas wprowadzić zasadę, że wszelkie konferen-
cje dotyczące ochrony klimatu powinny z zasady odbywać się 
zdalnie, a ludzie walczący z globalnym ociepleniem najpierw na 
własnej skórze przećwiczyć ograniczenia w konsumpcji.

Zero miêsa, zero 
nabia³u, zero ludzi
Wśród celów wspomnianego programu C40 Cities jest ograni-
czenie spożycia mięsa do 16 kg rocznie na osobę lub – w bar-
dziej ambitnym wariancie – wykluczenie go z diety w ogóle. 
Okazuje się, że spać spokojnie nie mogą nie tylko miłośnicy 
schabowego, ale nawet wegetarianie, ponieważ jedzenie sera 
i jajek oraz picie mleka też ma być w przyszłości zakazane. 
Jedząc tylko produkty pochodzenia roślinnego nie dostarczamy 
organizmowi wystarczającej ilości między innymi witaminy B12, 
żelaza, cynku, wapnia, kwasów omega 3. Brak tych składników 
jest niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego, a szczególnie dla 
dzieci. Ale kto by się tym przejmował? Nieco starszym Polakom 
program, który zamierza realizować czołowy wiceprzewodni-
czący Platformy Obywatelskiej, przypomina czasy PRL-u, gdzie 
obowiązywały kartki na mięso i inne produkty spożywcze, 
samochody mieli nieliczni, a większość mieszkańców naszego 
kraju rzadko latała samolotami.

Zdjêcie z Bidenem

W lutym w Polsce przebywał amerykański prezydent Joe Biden. 
Jego wizyta była związana z toczącą się za naszą wschodnią 
granicą wojną. W czasie swojej wizyty prezydent USA spotkał 

się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem 
Morawieckim, wziął również udział w szczycie Bukareszteńskiej 
Dziewiątki, czyli państw wschodniej �anki NATO. Niestety, dla
polskiej opozycji najważniejsze było zrobienie sobie zdjęcia 
z Joe Bidenem, no bo przecież zbliżają się wybory. Nie byłoby 
w tym może nic nagannego, gdyby nie przybrało to form 
groteski. Okazało się bowiem, że pozowanie przez kilka sekund 
obok amerykańskiego prezydenta i wymienienie z nim grzecz-
nościowych formułek w relacjach polityków opozycji urosło do 
rangi spotkań i rozmów na temat stanu polskiej demokracji. 
O tym, jak krótkie były to spotkania świadczy fakt, że podwładni 
Donalda Tuska nie zdążyli zrobić mu zdjęcia razem z prezyden-
tem Bidenem. Lider totalnej opozycji tak ważne zdjęcie z tak 
ważnych rozmów opublikował na Instagramie dopiero tydzień 
po całym wydarzeniu i to tylko dzięki uprzejmości ambasady 
amerykańskiej.

Kasa z Emiratów 
dla Sikorskiego

Pecunia non olet (Pieniądze nie śmierdzą) – zgodnie z tą łacińską 
sentencją postępuje eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej 
Radosław Sikorski. Jak donosi holenderski dziennik, właściciel 
majątku w Chobielinie otrzymuje 100 tys. dolarów rocznie od 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tak hojnie jest wynagra-
dzany ponoć za zasiadanie w radzie konferencji Sir Bani Yas. To 
coroczne spotkanie organizowane przez Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, które gromadzi polityków i analityków spraw między-
narodowych. Konferencja ma charakter zamknięty, a – zdaniem 
holenderskiego dziennika NRC – jest to narzędzie Emiratów 
do prowadzenia międzynarodowej dyplomacji za pomocą 
„miękkich środków”. „Analiza wyników głosowania Sikorskiego 
przeprowadzona przez NRC pokazuje, że zajmuje on stanowisko 
przychylne Emiratom i ich najwierniejszemu sojusznikowi, Arabii 
Saudyjskiej” – czytamy w holenderskim dzienniku.

Pomys³ na mieszkanie
Prawie ośmioletnie rządy Zjednoczonej Prawicy rozwiązały 
wiele problemów Polaków, mimo różnych programów nie udało 
się  jednak uporać się z brakiem mieszkań, zresztą jak wszystkim 
rządzącym wcześniej ekipom. 
Za ten ważny dla wielu temat, szczególnie dla młodych Polaków, 
postanowił się wziąć lider totalnej opozycji. Gdy pracownicy Tu-
ska szukali zdjęcia swojego szefa z prezydentem USA, on sam na 
spotkaniu z wyborcami ogłosił program mieszkaniowy. Nieopro-
centowany kredyt na zakup pierwszego mieszkania, dopłata do 
najmu – obwieścił Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej 
wspomniał nawet, że  „mieszkanie prawem, nie towarem”. 
No, w końcu jakiś konkret w programie wyborczym totalnej 
opozycji. Szkopuł w tym, że krytykują go nawet potencjalni 
koalicjanci w ewentualnym przyszłym rządzie. 
Zdaniem wiceprzewodniczącej partii Razem Magdaleny Biejat 
Tusk zaproponował kolejny program transferu publicznych 
pieniędzy do sektora bankowego. Dopłaty do kredytów skutkują 
tym, że banki i deweloperzy podnoszą marże. W efekcie mieszkania 
drożeją i koło się zamyka. Więc nie ma się co cieszyć lub martwić 
(w zależności, jaki kto ma interes), bo przecież zgodnie z podsłu-
chaną rozmową dwóch czołowych polityków za rządów PO-PSL: 
Dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać – mówił wtedy Radosław 
Sikorski. W odpowiedzi usłyszał od Jacka Rostowskiego, 
ministra �nansów w rządzie Donalda Tuska: Obietnice polityczne 
wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. 
A więc zapewne, gdy już do władzy dojdzie totalna opozycja, 
ambitny plan nie zostanie zrealizowany, bo „lewicowy koalicjant 
się nie zgodził”. No, może i dobrze, bo ile można tuczyć lobby 
dewelopersko-bankowe?

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Przede wszystkim 
liczmy na siebie
Przełom lutego i marca to nie tylko wyglądanie pierwszych jaskółek wiosny, 
choć na razie niewiele na to wskazuje. Od kilku lat ten czas nie kojarzy się 
najlepiej. Trzy lata temu uderzyła w nas pandemia, zamykając w domach, 
izolując i strasząc. Zaś rok temu światem wstrząsnęła brutalna agresja Rosji 
na swojego sąsiada. Warto przy tej okazji przypomnieć, że po rozpadzie 
Związku Sowieckiego Ukraina dysponowała trzecim arsenałem nuklear-
nym na świecie (po USA i Rosji). Było to blisko 1800 strategicznych głowic 
jądrowych i 176 międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Przez kilka 
lat toczyła się – także polityczna – debata, co z tym fantem zrobić. Wreszcie 
w styczniu 1994 roku podpisano tzw. Memorandum Budapesztańskie, w któ-
rym Ukraina zobowiązuje się do przekazania (i zniszczenia) całego arsenału 
Rosji, a trzy atomowe mocarstwa – Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka 
Brytania – gwarantują Ukrainie respektowanie suwerenności i integralności 
terytorialnej oraz niestosowanie wobec niej przymusów ekonomicznych. 
Uroczyście podpisy pod Memorandum złożyli prezydenci Rosji, Ukrainy, 
USA i premier Wielkiej Brytanii. Równo dwadzieścia lat później Rosja 
zaanektowała Krym i wschód Ukrainy. 

Na naszych oczach gwarancje wielkich tego świata okazały się nic nieznaczą-
cym świstkiem papieru. Warto o tym przypominać, gdyż doświadczenia wie-
lu dziesięcioleci i wielkich konfliktów ostatnich czasów dowodzą, że często 
sojusze stają się zawodne i przegrywają z bieżącymi interesami. Nie rezygnu-
jąc więc z sojuszy, trzeba liczyć także, a może przede wszystkim, na siebie. 
Wydaje się, że dobrze akurat to rozumieją rządzący dziś naszym krajem, 
w przeciwieństwie do poprzedniej ekipy, której – być może – wydawało się, 
że wolność i niepodległość to wartości dane raz na zawsze. Świadczą o tym 
i skutecznie podejmowane od lat decyzje dywersyfikujące dostawy surowców 
energetycznych, i budowanie siły obronnej Rzeczypospolitej. Rozumieją to 
też Ukraińcy. W pierwszych dniach wojny na dość niefortunną propozycję 
prezydenta Joe Bidena udzielenia azylu prezydentowi Ukrainy, ten ostat-
ni odpowiedział, że chce amunicji, a nie „podwózki”. Ostatnio ukraiński 
żołnierz, zapytany o sens heroicznej obrony wschodnich rubieży, odrzekł, że 
wolą ginąć tu, bo inaczej ginęliby we własnych domach w całej Ukrainie.

Zbliżający się koniec zimy pokazuje, że brutalna taktyka obliczona na złama-
nie woli oporu społeczeństwa ukraińskiego poprzez pozbawienie  go wody, 
prądu, ogrzewania etc. poprzez rakietowe ataki na tzw. infrastrukturę kry-
tyczną, okazała się nieskuteczna. Podobnie zresztą jak liczenie na „zamarz-
nięcie” Europy. Otwarte pozostaje pytanie – co dalej? Bo przecież rzecz nie 
toczy się wyłącznie o militarne rozstrzygnięcie wojny, a – na co ewidentnie 
liczy Putin – na zmianę porządku globalnego, osłabienie Zachodu i po-
zbawienie go światowego przywództwa pod każdym względem. Niemniej 
wojna, którą rosyjski dyktator zamierzał rozstrzygnąć w tydzień, wkroczyła 
w drugi rok. Ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Na naszym związkowym podwórku zbliża się koniec kadencji. Właściwie na 
poziomie organizacji zakładowych skończy się ona wraz z końcem marca. Do 
tego czasu należy przeprowadzić nowe wybory. Walne Zebranie Delegatów 
w naszym Regionie odbędzie się zapewne w okolicach połowy czerwca. Wtedy 
delegaci wybiorą nowe władze na kolejną pięcioletnią kadencję. Ale wcześniej, 
bo już 9 marca, organizujemy kolejne – po pandemicznej przerwie – spotkanie 
przedstawicieli organizacji związkowych z Regionu Gdańskiego. Będzie ono 
towarzyszyło konferencji na temat dialogu społecznego w czasach dwóch kry-
zysów, które nas dotknęły – globalnej pandemii i wojny w Ukrainie. Bowiem, 
wbrew pozorom, dialog w takim czasie jest ważny i potrzebny. Piszę o tym 
obszernie w innym miejscu „Magazynu”. O jakości dialogu i jego efektywno-
ści na pewno decyduje siła organizacji związkowych. Im nas jest więcej, tym 
jesteśmy skuteczniejsi. Według ankiet składanych przez organizacje związkowe 
(niestety – nie przez wszystkie), osiemnaście z nich skupia ponad 50 procent 
pracujących w danym zakładzie. W kilkunastu – mimo  kryzysów – nastą-
pił w tej kadencji zasadniczy wzrost liczby członków Związku – nawet o sto 
i więcej procent. To pokazuje, że można. Wzrasta liczba organizacji małych 
i średnich, bo taka jest tendencja w całej gospodarce. To na pewno nieco 
utrudnia związkowe działania. Nadal jednak w Regionie organizacji zrzeszają-
cych ponad stu członków jest 66. To całkiem sporo. 

Niemniej w nowej kadencji, która na poziomie zakładowym już się rozpo-
czyna, warto postawić na rozwój Związku poprzez wzrost liczby członków. 
W nadchodzących miesiącach będziemy w „Magazynie” starali się pokazy-
wać, jak to robią ci, którym się to udaje.

 Jacek Rybicki
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– Mamy rok wyborczy. Są spore ocze-
kiwania społeczne, mamy wysoką 
inflację, przekraczającą – licząc rok 
do roku – w styczniu tego roku 17 
procent. Rosną koszty utrzymania, 
co odczuwają szczególnie ci gorzej 
uposażeni. 20 lutego br. rzecznik 
rządu Piotr Müller poinformował, że 
obecnie rząd nie pracuje nad rewa-
loryzacją „500 plus”, ale czy Minister-
stwo Rodziny nie planuje w przyszło-
ści tej rewaloryzacji?

– Nie pracujemy nad zmianą w pro-
gramie „Rodzina 500+”. Na program od 
początku jego zafunkcjonowania do pol-
skich rodzin trafiło ponad 200 miliardów 
złotych. Co roku z tego tytułu przezna-
czane jest na wsparcie rodzin 41 miliar-
dów złotych, to 6 tysięcy rocznie na każde 
dziecko. Z programu korzysta 6,6 miliona 
dzieci i młodzieży. Wprowadzamy wiele 
innych rozwiązań prorodzinnych, jak np. 
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy adreso-
wany do rodziców dzieci między 12 a 36 
miesiącem życia, to miesięcznie po 500 
złotych. W sumie w dwa lata to 12 tysięcy 
złotych na drugie i każde kolejne dziecko. 
Przygotowujemy ambitny program opie-
ki żłobkowej, na który przeznaczamy 5,5 
miliarda złotych jako dofinansowanie do 
pobytu dzieci w żłobkach. Zakończył się 
pierwszy nabór do projektu. 

– Czy było, lub jest, rozważane wpro-
wadzenie kryterium dochodowego 
przy „500+”?

– Nie przewidujemy wprowadzenia 
kryterium dochodowego do programu 

„Rodzina 500+”. Prowadzimy sprzy-
jającą rodzinom politykę podatkową, 
jest system ulg na dzieci. W 2022 roku 
zmniejszona została pierwsza skala 
podatkowa z 17 procent na 12 procent. 
Podnieśliśmy progi podatkowe. 

– Nie można już odliczać składki 
zdrowotnej od podatku…

– Ale podatnicy już przekonują się, 
że dla większości zmiany w ordynacji 

podatkowej oznaczają pozostawienie 
więcej pieniędzy w ich portfelach. W 
marcu odpowiednia waloryzacja kwo-
towo-procentowa z gwarantowaną 
kwotą 250 złotych i 14,8-procentową  
wysokością dla emerytów, a w kwiet-
niu dodatkowe świadczenie, tzw. 13. 
emerytura; we wrześniu planujemy 
14. emeryturę. Łącznie w tym roku 
do emerytów i rencistów trafi ponad 
75 miliardów złotych. Do tego jeszcze 
mamy emeryturę bez podatku do kwoty 
2500 zł miesięcznie.   

– Osoby, które przepracowały czte-
ry dekady, czekają na możliwość 
przejścia na tzw. emerytury stażowe.
W Sejmie są dwa projekty dotyczące 
emerytur stażowych. Pierwszy złoży-
ła „Solidarność”, drugi – prezydent 
Andrzej Duda, który w kampaniach 
w 2015 i w 2020 roku zobowiązał się 
do przeprowadzenia zmian w sys-
temie emerytalnym. Jego projekt 
zawiera warunek stażowy 39 lat dla 
kobiet i 44 lat dla mężczyzn. Związ-
kowy – 35 lub 40 lat. Czy jest realna 
perspektywa, szansa, na ich wprowa-
dzenie, czy wraz z końcem kadencji 
wylądują w koszu?

– Wraz z „Solidarnością” powołali-
śmy komisję negocjacyjną pod kierun-
kiem  ministra Marka Kuchcińskiego. 
Na agendzie prac są emerytury stażowe. 
Przedstawiliśmy skutki finansowe ewen-
tualnego wprowadzenia obywatelskiego 
oraz prezydenckiego projektu zmian 
w systemie emerytalnym. Prace trwają. 
Trudno nam racjonalnie zarzucić, że nie 
zajmujemy się emerytami. Robimy to 
przez wysokie waloryzacje i dodatkowe 
elementy systemu emerytalnego nazy-
wane „trzynastką” i „czternastką”. Mamy 
też świadomość, że po  zmianach syste-
mowych z 1999 roku i obecnej sytuacji 
demograficznej trzeba znaleźć rozsądny 
kompromis, zarówno biorąc pod uwagę 
samego ubezpieczonego i jego przyszłą 
emeryturę, jak i budżet państwa.

– Był naliczany tzw. kapitał początko-
wy, a dzisiaj to, ile dostaniemy eme-
rytury, zależy od uzbieranych skła-
dek. Wpłacone do ZUS-u pieniądze 
są jednak wydawane na wypłatę bie-
żących emerytur. Polacy nie zgodzą 
się, aby ich poziom życia drastycznie 
się obniżył wraz z emeryturą. 

– Taki jest nasz system. Na wyso-
kość naszej emerytury wpływ ma dłu-
gość okresu odprowadzania składek. 
Wydłuża się długość życia w Polsce, co 
bardzo cieszy. A to oznacza, że dłużej 
żyjemy na emeryturze, czyli oczekiwa-
na długość życia na emeryturze rośnie. 
To powoduje, że emerytury są niższe, 
niższa jest stopa zastąpienia. Będzie ona 
w perspektywie kolejnych lat systema-
tycznie maleć. Przywróciliśmy prawo 
do przejścia na emeryturę w wieku 
60 i 65 lat. I to bezwzględnie chcemy 
utrzymać, tym bardziej że ci, którzy 
podnosili wiek emerytalny zapowia-
dają, że jak dojdą do władzy, to wiek 
emerytalny podniosą do 67 lat.

– Luka demograficzna się powięk-
sza. Liczba urodzeń w Polsce jest 

od 10 lat niższa od liczby zgonów. 
Co piąty Polak ma więcej niż 60 lat. 
W 2022 roku przyszło na świat tylko 
305 tysięcy dzieci. Przez ostatni rok 
ludność nam się zmniejszyła o 141 
tysięcy. Demografia jest tak marna, 
że bezrobocie nam nie grozi. Jakie są 
perspektywy demograficzne według 
resortu?

– Przede wszystkim mamy dobrą 
sytuację na rynku pracy. Bezrobocie 
jest jednym z najniższych w Unii Eu-
ropejskiej. W Polsce bezrobocie jest na 
poziomie 3 procent według metodo-
logii Eurostatu. Po Czechach to drugi 
wynik. Szacowana przez ministerstwo 
stopa bezrobocia na koniec stycznia, 
według naszej metodologii, wynio-
sła 5,5 procent, najniżej w styczniowych 
odczytach od 1990 roku. Sytuacja de-
mograficzna jest jednak trudna. Coraz 
mniej kobiet jest w wieku rozrodczym. 
Z roku na rok ubywa około stu tysięcy 
Polek, które mogłyby urodzić. Współ-
czynnik dzietności jest niski i w 2021 
roku  wyniósł 1,320 (w 2020 r. wynosił 
1,378, najniższy współczynnik dziet-
ności w Polsce w XXI wieku, bo 1,222, 
odnotowano w 2003 r. – dop. red.). 
Niekorzystny trend przez programy 
społeczne został zahamowany, ale nie 
został odwrócony. Z powodu COVID-
-19 zwiększyła się liczba zgonów, także 
tych nadmiarowych. 

– W 2021 roku w Polsce zmarło 
najwięcej osób od czasów II woj-
ny światowej – ponad 506 tysięcy. 
Współczynnik dzietności daje nam 
miejsce pod koniec pierwszej dzie-
siątki państw świata – od końca...

– Współczynnik dzietności 2,10 
zapewniałby nam zastępowalność po-
koleń. Mamy przygotowaną strategię 
demograficzną do 2040 roku.

– Co jest jej głównym punktem?
– Przeprowadziliśmy badania nad 

tym, co powstrzymuje młodych ludzi 
od założenia rodziny i posiadania dzie-
ci, oprócz przyczyn tzw. kulturowych. 
Problemem okazała się kwestia braku 
mieszkań i ich ceny. Kolejne: to praca 
i dochody z pracy oraz bezpieczeń-
stwo, także socjalne. Podczas kryzysów 
ludzie unikają podejmowania długich 
zobowiązań – jak małżeństwo czy po-
siadanie potomstwa. Problem „praca” 
i „bezpieczeństwo” zdaje się być łago-
dzony. Pozostaje temat deficytu miesz-
kań i ich cen. Tak kupna, jak wynajmu 
oraz kredytów. Kolejne podejście do 
tego tematu jest zadaniem na kolejną 
kadencję. 

– Czy obywatele Ukrainy mogą za-
pełnić lukę demograficzną i tą na 
rynku pracy? Czy będziemy dyspo-
nowali rozwiązaniami systemowymi, 
by właściwie wykorzystać kwalifika-
cje pracowników zza wschodniej 
granicy? 

– Procedury ułatwiające zatrudnia-
nie obywateli Ukrainy wprowadziliśmy 
po 24 lutego 2022 roku. Zatrudnionych, 
pracujących legalnie, odprowadzają-
cych składki ZUS, mamy ponad 900 
tysięcy Ukraińców. Głównie to kobiety. 
W sumie ponad milion sto tysięcy cu-
dzoziemców jest w naszym ubezpiecze-
niu emerytalnym. Trudno powiedzieć, 
czy obywatele Ukrainy i innych państw 
zapełnią lukę demograficzną i rynek 
pracy. Sytuacja na Ukrainie jest dyna-
miczna, także wojenna.   

– Tam konflikt toczy się od 2014 
roku. Przybrał na sile od 24 lutego 
2022 roku…

– Od początku agresji Rosji na Ukra-
inę granicę polsko-ukraińską przekro-
czyło 9 milionów 960 tysięcy obywateli 
Ukrainy, uciekających przed wojną. 
Głównie kobiety i dzieci. Po tej dacie do 
Ukrainy wróciło 8 milionów 100 tysięcy 
osób (rozmowa oraz dane z 21 stycznia 
br. – dop. red.). Ukraińcy przyjeżdżają, 
są u nas, wracają. Powrót do ojczyzny 
przeważa. Stale jest u nas około dwóch 
milionów Ukrainek i Ukraińców. Pewna 
grupa na pewno pozostanie. Jak duża? 
Trudno przewidzieć. 

– Wracając do prawa pracy. Układy 
zbiorowe pracy są podstawą – obok 
dialogu – społecznej gospodarki. 
W Polsce nie są powszechne, prak-
tycznie śladowe. Jakie są perspek-
tywy ich upowszechnienia? Czy ko-
nieczne są regulacje kodeksowe?

– Zasadą powinno być zawieranie 
porozumień. Nie udało się nam, a pra-
cowałem nad tym jeszcze jako działacz 
związkowy, przekonać pracodawców 
i strony społecznej do powszechnego 
zawierania układów pracy. Związ-
ki zawodowe przejawiają chęć bycia 
partnerem przy zawieraniu układów 
zbiorowych pracy. Mniej chęci jest po 
stronie pracodawców. Polska jest więc 
w Europie na końcu pod względem 
zawierania układów zbiorowych pracy. 
Te zawarte natomiast są często wypo-
wiadane. Zmiany w przepisach nie 
przyniosłyby przełomu, ale być może 
by pomogły w upowszechnieniu ukła-
dów. Nawet w spółkach Skarbu Państwa 
i w branżach jest opór wobec ich zawie-
rania. Tam, gdzie są i gdzie funkcjonują, 
dzieje się tak dzięki determinacji związ-
ków zawodowych, przede wszystkim 
„Solidarności”.

– Dialog społeczny w czasie kryzysu 
– tego pandemicznego i gospodar-
czego hamowania, znalazł się w de-
fensywie. Czy formuła dialogu w Ra-
dzie Dialogu Społecznego i w radach 
wojewódzkich się wyczerpuje? Czy 
są perspektywy dla dialogu, de-
terminującego nasz gospodarczy 
wzrost oraz szansa na społeczną 
partycypację w gospodarce?

– Zgadzam się. Dialog i duch po-
rozumienia jest podstawą społecznej 
gospodarki rynkowej.   W sytuacji kry-
zysowej, kiedy panował COVID i ob-
ostrzenia z nim związane, trzeba było 
decydować szybko, więc nie było do-
brego czasu dla dialogu. Błyskawiczne 
decyzje wymykały się spod dialogu spo-
łecznego. RDS trzeba mobilizować, trze-
ba zakreślić sprawy najważniejsze dla 
rady i te do przedyskutowania na pozio-
mie zespołów. Pracując nad zmianami 
w kodeksie pracy w resorcie, staramy 
się doprowadzić do porozumienia, tak 
by strony pracownicza i pracodawców 
były w miarę zadowolone. Nigdy nie 
będą wszyscy w pełni usatysfakcjono-
wani. Chcemy, by przepisy tyczące pra-
cowników i pracodawców były akcep-
towalne. Przygotowujemy na przykład 
nową ustawę o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych, bardzo ważną. Trzydzieści 
lat jej obowiązywania wskazuje na po-
trzebę zmiany przepisów. Po licznych 
uwagach właśnie przedstawiamy drugą 
wersję do konsultacji społecznej. 

Rozmawiał Artur S. Górski

Rozmowa ze Stanisławem Szwedem, sekretarzem stanu 
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, posłem Klubu 
Parlamentarnego PiS, w latach 1995–2005 członkiem Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Rodzina, praca, dialog
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– Od początku agresji Rosji na 
Ukrainę granicę polsko- 
-ukraińską przekroczyło 
9 milionów 960 tysięcy 
obywateli Ukrainy, 
uciekających przed wojną. 
Głównie kobiety i dzieci. Po 
tej dacie do Ukrainy wróciło 
8 milionów 100 tysięcy osób 
Ukraińcy przyjeżdżają, są 
u nas, wracają. Powrót do 
ojczyzny przeważa. Stale jest 
u nas około dwóch milionów 
Ukrainek i Ukraińców. Pewna 
grupa na pewno pozostanie. 
Jak duża? Trudno przewidzieć. 
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Rozmowa z Sylwią 
Rymanowską, kierownik 
Centrum Pomocy Migrantom 
i Uchodźcom Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej.

– Chrześcijaństwo to też braterstwo, 
jeden drugiego brzemion noszenie. 
Nie dziwi pomoc niesiona potrzebu-
jącym przez Kościół. Jakie są formy 
pomocy świadczonej przez Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej dotkniętym 
militarną agresją Ukraińcom tam 
na miejscu, jak i przebywającym w 
Polsce?

– Od wybuchu wojny Caritas włą-
czył się w pomoc dla uchodźców. Prowadzimy trzy punkty pomocy materialnej: w 
Gdańsku, Gdyni i w Rumi. Staramy się, obok wsparcia materialnego i medycznego, 
postawić akcent na wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Tak, by ułatwić zaakli-
matyzowanie się u nas tym, którzy z lęku przed wojną opuścili swe domy. Udzielamy 
wsparcia w integracji, organizujemy spotkania i zajęcia z doradcami ds. zatrudnie-
nia, z psychologami oraz naukę języka polskiego i angielskiego. Pomagamy znaleźć 
miejsca w szkołach dzieciom. Grupy ukraińskich dzieci uczestniczyły w zajęciach 
wakacyjnych, a 1 września otrzymały wyprawki szkolne. Otoczone wsparciem edu-
kacyjnym dzieci, mam nadzieję, zaaklimatyzują się.W samym naszym Centrum 
Pomocy od początku wojny na liście osób, które otrzymały wsparcie, jest ponad 
pięć tysięcy nazwisk obywateli Ukrainy. 

– Obywatele Ukrainy korzystają z naszej gościnności po eskalacji konfliktu i 
agresji rosyjskiej od 24 lutego ubiegłego roku, czyli ponad rok. Chęć niesienia 
pomocy pozostaje i nie wyczerpuje się?

– Pomoc co najwyżej zmienia formułę. Kierujemy się potrzebą na przykład zna-
lezienia miejsc godnej pracy. Nadal widzimy potrzebę wsparcia psychologicznego 
dla dzieci i dorosłych. Błędne było przekonanie, że wojna nie potrwa długo, że w 
jakiś sposób dojdzie do rozejmu i walki ustaną, a pobyt uchodźców u nas potrwa 
dwa, może trzy miesiące. Stało się, niestety, inaczej. Wojna toczy się dalej, jej końca 
nie widać. Wiemy, że w pewnym sensie to wojna o Europę, ale ona niesie ze sobą 
zniszczenia i śmierć. 

– Czy Caritas Archidiecezji Gdańskiej, współpracując z organizacjami ukraiń-
skimi, katolickimi i greckokatolickimi, kieruje pomoc na Ukrainę?

– Wspieramy tych, którzy pozostali w swoim kraju. Otrzymywaliśmy sygnały o 
potrzebach. Było już dziesięć transportów z pomocą, z darami. Składały się one z 
żywności i ze środków medycznych. Pomoc trafiała w części do parafii, do księży, 
którzy na miejscu rozdysponowywali dary według lokalnych potrzeb. 

– Czy pomoc trafiała do Polaków zamieszkałych w Ukrainie?
– Tak. Staramy się adresować pomoc do konkretnych parafii i osób. Sprawdza-

my, czy pomoc dotarła, czy i w jaki sposób wypełniła podstawowe potrzeby ludzi 
żyjących w warunkach wojennych. 

– By pomoc trafiła do potrzebujących, trzeba ją przygotować. To już dzieło 
wolontariatu.

– Już w dzień wybuchu wojny był bardzo duży odzew ze strony osób, które 
chciały pomóc. Caritas w organizacji pomocy ma doświadczenie. Dziesiątki osób, 
które z nami dotychczas nie współpracowały, zgłosiło się do pomocy. Pracują też 
stałe parafialne zespoły Caritas, są aktywne nasze zespoły w szkołach. Mamy bazę 
danych wolontariuszy akcyjnych. 

– Czy z drugiej, z ukraińskiej strony, płyną oznaki współpracy, podziękowa-
nia?

– Ukrainki, Ukraińcy, którzy przybyli do nas, stają się naszymi wolontariusza-
mi. To nie są przypadki. Jest spora grupa osób, która reaguje, gdy mówimy, że jest 
potrzebna pomoc. Biorą udział w pakowaniu paczek. W centrach pomocy mamy 
wolontariuszy z Ukrainy pomagających na co dzień w tłumaczeniach. 

– Czy jest strategia na czas dłuższy niż najbliższe miesiące?
– Caritas i jego wolontariusze od pierwszego dnia wojny pomagają na granicy, 

uchodźcy otrzymują tam  żywność, ciepłe napoje, koce. Caritas Polska i diecezjalne 
Caritas uruchomiły 32 centra pomocy migrantom i uchodźcom. Oprócz pomocy 
w znalezieniu szkół, pomagamy też w znalezieniu pracy tym, którzy chcą ją pod-
jąć, nie wiedzą bowiem, czy i kiedy wrócą do ojczyzny. Mamy do pomocy panią, 
która zna języki i orientuje się w bieżących realiach. Poza tym bariera kulturowa 
jest niewielka. 

Rozmawiał Artur S. Górski 

Wspólnota  
oparta na pomocy 
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Apel o zakończenie wojny  
i dar na Caritas

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” w prawie rok od najaz-
du wojsk Federacji Rosyjskiej na tery-
torium Ukrainy apeluje o zaprzestanie 
wojny, pełnej okrucieństwa, przemocy, 
łamania norm etycznych, tak ważnych 
dla chrześcijańskich zasad cywilizacji 
europejskiej.

Nie do zaakceptowania jest najazd 
obcych wojsk na suwerenne państwo, 
próbujące w pokojowy sposób budować 
swoje miejsce w Europie, zapewnić godne 
życie i pracę swym mieszkańcom. Stąd 
tym bardziej wyrażamy swój sprzeciw 
wobec działań o charakterze imperial-
nym, opartych na kłamliwej propagan-
dzie, lekceważeniu praw każdego czło-
wieka do życia w wolności i pokoju.

Tak jak rok temu, gdy w marcu 2022 r. 
w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Gdań-
sku otworzyliśmy punkt recepcyjny dla 
matek z dziećmi (przez trzy miesiące 

przebywało w nim ok. 1200 uchodźców), 
tak i obecnie wyrażamy swą solidarność 
i szacunek dla narodu ukraińskiego boha-
tersko broniącego swojej niepodległości i 
prawa do samostanowienia. 

W ślad za apelem przyjęto Uchwa-
łę ws. darowizny na pomoc ofiarom 
wojny w Ukrainie. Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” posta-
nowił przekazać Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej darowiznę w kwocie 50 ty-
sięcy złotych na pomoc ofiarom wojny, 
w tym na zakup żywności i środków 
medycznych. Trafi ona do dotkniętych 
wojną Ukraińców za pośrednictwem tej 
kościelnej organizacji.

– Udzielamy wsparcia, nie tylko 
werbalnego, uchodźcom i walczącej 
Ukrainie. Przekazujemy z funduszu na 
pomoc dla dotkniętych wojną konkret-
ną kwotę. Mam nadzieję, że pozwoli 
ona grupie osób przetrwać trudny 

czas. Wspieramy także więzionych na 
Białorusi działaczy związkowych. Roz-
poczynamy akcję „Solidarności” wysy-
łania do Ambasady Republiki Białoruś 
kartek pocztowych z wizerunkiem 
represjonowanego związkowca. Każdy 
może kartkę wypełnić własną treścią, 
adresowaną do brutalnych, dyktator-
skich władz białoruskich – powiedział 
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG, 
i przypomniał pomoc udzieloną przez 
„Solidarność” i Caritas w postaci punk-
tu recepcyjnego w siedzibie Związku.  

W odpowiedzi na inwazję rosyjską 
na Ukrainę, w duchu solidarności z oby-
watelami tego kraju, którzy przebywają 
w Polsce oraz z potrzebującymi na Ukra-
inie, Caritas od roku prowadzi zbiórkę 
środków finansowych, które są prze-
znaczone na pomoc żywnościową dla 
potrzebujących (m.in. paczki, obiady).

– Bardzo ważny jest człowiek, które-
mu należy przyjść z pomocą. Dziękuję 
Związkowi za wsparcie – powiedziała  
Sylwia Rymanowska, kierownik Centrum 
Pomocy Migrantom i Uchodźcom Cari-
tas Archidiecezji Gdańskiej, na której ręce 
przekazano związkową uchwałę. 

(asg)

Trzy ważne zagadnienia zdominowały pierwszą, ponadregionalną część 
obrad członków Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w dniu 
6 lutego. To apel o pokój i zakończenie wojny w Ukrainie, uchwała w obronie 
szykanowanych działaczy związkowych na Białorusi oraz wymierna pomoc 
materialna przekazana przez Region Gdański za pośrednictwem Caritasu 
na zakup leków i żywności dla ogarniętej wojną ludności Ukrainy. 
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Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanowił przekazać Caritas Archidiecezji Gdańskiej darowiznę w kwocie 50 
tysięcy złotych na pomoc ofiarom wojny.

Caritas Polska i Caritas diecezjalne urucho-
miły 32 centra pomocy migrantom i uchodź-
com, zapewniając uchodźcom bezpłatną 
pomoc socjalno-administracyjną, psycholo-
giczną, kursy języka polskiego, punkt pośred-
nictwa pracy i miejsca zabaw dla dzieci.

Pomoc gotówkowa, w różnych for-
mach, w tym 2695 kart do sklepów spo-
żywczych (łączna wartość 2 425 500 zł); 
44 100 e-kodów na zakup żywności do 
wykorzystania w popularnych sklepach 
spożywczych Biedronka (łączna wartość 
3 148 000 zł); 3000 kart SODEXO o war-
tości 3 840 000 zł.

W 27 diecezjach przekazano dary rze-
czowe o łącznej wartości blisko 8 mln zł.

 8 tysięcy ukraińskich dzieci uczest-
niczyło w wyjazdach wakacyjnych oraz 
otrzymało wyprawki szkolne.

200 dzieci ukraińskich z pieczy za-
stępczej wraz z opiekunami jest objętych 
kompleksowym wsparciem. Ponad 1600 

dzieci objęto w diecezjach opieką i wspar-
ciem edukacyjnym.

Około 5 tysięcy osób z Ukrainy mieszka 
w placówkach i ośrodkach Caritas oraz pro-
wadzonych przez zgromadzenia zakonne. 

32 tysiące uchodźców z Ukrainy otrzy-
mało pomoc żywnościową w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa. Około 413 tysięcy osób otrzymało 
różne formy wsparcia społecznego.

Pomoc bezpośrednio na granicy, udzie-
lana jest w punktach pomocowych, gdzie 
uchodźcom są przekazywane żywność, cie-
płe napoje, termosy, koce, śpiwory itp.Wy-
dano uchodźcom ponad 2 mln posiłków.

Około 20 tysięcy wolontariuszy poma-
gało uchodźcom  na terenie całej Polski. 

Caritas w Polsce i Caritas diecezjalne 
dostarczyły pomoc rzeczową do Ukrainy 
o wartości 140 mln zł. Uruchomiły trans-
graniczny hub magazynowy i organizują 
transporty humanitarne.

Caritas Polska zainicjowała akcję Pacz-
ka dla Ukrainy, w ramach której w pierw-
szej edycji wysłanych zostało 43 500 pa-
czek, zawierających żywność oraz środki 
higieniczne o wartości ponad 15 mln zł.

Caritas Polska przekazała Caritas Ukra-
ina i Caritas-Spes ponad 600 tys. zł na 
bezpośrednią pomoc na miejscu.

We współpracy z Caritas-Spes Caritas 
Polska rozpoczęła w październiku 2022 r. 
program Rodzina Rodzinie w Ukrainie, 
w ramach którego ponad 600 rodzin 
z diecezji kijowsko-żytomierskiej zostało 
objętych comiesięcznym wsparciem �-
nansowym trwającym rok.

Caritas na rzecz uchodźców z Ukrainy
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Do 31 marca 2023 r. powinny odbyć 
się wybory władz podstawowych jed-
nostek organizacyjnych Związku oraz 
wybór delegatów na walne zebranie 
delegatów regionu, delegatów na wal-
ne zebranie branżowej jednostki orga-
nizacyjnej Związku, w tym delegatów 
na walne zebranie krajowej jednostki 
branżowej Związku lub kongres krajo-
wego sekretariatu.

– Trzeba ustalić termin zebra-
nia i poinformować o nim członków 
Związku oraz Regionalną Komisję 
Wyborczą, co powinno nastąpić pełne 
dwa tygodnie wcześniej. A tego czasu 
jest coraz mniej – przypomina Stefan 
Gawroński.

Członkowie ZRG omówili też sytu-
ację w zakładach pracy Pomorza. I tak 
Krzysztof Prokopiuk, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” w gdyńskim PE-
WiK (udziałowcami spółki są gminy 
Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz 
Kosakowo i Wejherowo), zrelacjonował 
progres w realizacji postulatu podnie-
sienia pensji.

– Pracodawca pod koniec roku 
oświadczył, że możemy zapomnieć 
o podwyżkach w związku z rosnącą 
taryfą na wodę i za odprowadzanie 
ścieków oraz wzrostem cen energii. 
Przedsiębiorstwo wodociągowe znala-
zło się na liście podmiotów wrażliwych, 
m.in. dzięki temu, że prezydium ZRG 
wystosowało pismo do właściwych mi-
nisterstw i Wód Polskich. Wzrost ceny 
energii dla spółki został zatrzymany. 
Dzięki „Solidarności” ceny energii 
nie dotknęły nas dramatycznie, a bez 
Związku by się to nie udało. Siła spraw-
cza „Solidarności” zadziałała. W ślad 
za tym ma nastąpić podniesienie wy-
nagrodzeń o obiecane 13,4 procent w 
perspektywie pół roku. Pierwsze pod-
wyżki o 6 procent mamy już od 1 stycz-
nia – relacjonował związkowiec.

Karol Guzikiewicz, związkowy lider 
w Stoczni Gdańskiej, przedstawił ka-
lendarz wyborczy organizacji między-

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
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Wybory, 
sytuacja w zakładach pracy
Trwa związkowa kampania wyborcza. Ważnym punktem obrad członków Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” 6 lutego br. były więc wybory związkowe – ich zaawansowanie i wyborcze procedury. Sprawozda-
nie z dotychczasowych działań przedstawił Stefan Gawroński, przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej, 
przypominając o konieczności intensyfikacji kampanii i przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów. 

zakładowej i nakreślił też perspektywy 
planowanego uruchomienia  fabryki 
elementów wież wiatrowych. 

– Przyszłością stoczni i całej gospo-
darki morskiej jest energetyka wiatrowa 
i wiatrowe wieże morskie, instalacje of-
fshore. Jest już podpisana umowa joint 
venture spółki lokowanej na wyspie 
Ostrów. Coraz bardziej realne stają się 
więc działania na rzecz budowy fabry-
ki konstrukcji stalowych na potrzeby 
energetyki wiatrowej i budowy oraz 
obsługi morskich farm wiatrowych na 
Bałtyku. Potrzebne będą wykwalifiko-
wane kadry i fabryka, tu, na miejscu. 
O ile budowa fabryki jest niemal pew-
na, to braki kadrowe mogą dać się we 
znaki. Ich zapewnienie jest ważne, bo 
energetyczny projekt jest rozpisany nie 
na dwa – trzy lata, a na lat 20, a może 
i 30 – relacjonował Karol Guzikiewicz.

Związkowcy zajęli się też relacją płac 
w stosunku do inflacji. Ta rok do roku 
w grudniu ub.r. wyniosła 16,6 proc. 

Przeciętne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 
2022 roku wyniosło 7329,96 zł, co ozna-
cza wzrost o 10,3 proc. rok do roku. 
Wynagrodzenia w ujęciu realnym rosną 
w tempie niższym od wzrostu inflacji. 
Podwyżki płac w gospodarce narodowej 
(nie w budżetówce i nie w oświacie) są 
znaczące, ale zjada je większa inflacja. 
Siła nabywcza złotego spada. Związ-
kowcy przestrzegali też przed „spłasz-
czeniem” wynagrodzeń, w efekcie czego 
specjaliści o długim stażu pracy i zna-
czącym doświadczeniu zawodowym 
zaczynają zarabiać tyle, ile otrzymuje 
na wejściu tzw. nowicjusz.

– W naszej firmie zachodzą poważ-
ne zmiany korporacyjne. Przejmuje 
nas kolejny fundusz inwestycyjny. Re-
strukturyzacja korporacji daje szanse 
na renegocjację zasad i realizację per-
spektywy przesunięcia części produk-
cji do Polski, ale czekamy na wyniki 
procesu negocjacji. Mamy zapewniony 
wzrost płac o 11 procent plus jednora-

zową wypłatę 2 tysięcy złotych dodatku 
oraz zgodę na dodatkowy dzień wolny 
w systemie rocznym. Dynamiczny 
wzrost płacy minimalnej powoduje, że 
nowi pracownicy zarabiają podobnie 
jak ci z 10-letnim stażem. Pensje nie 
nadążają za inflacją. Podwyżki pensji 
to minimalizacja jej skutków, nie są 
to faktyczne podwyżki wynagrodzeń. 
Zrozumiała jest zatem presja na płace 
– zauważa Paweł Dziwosz, przewodni-
czący NSZZ „S” w Federal-Mogul Bi-
met, członek Krajowej Sekcji Przemysłu 
Motoryzacyjnego NSZZ „S”, w którego 
firmie działa Europejska Rada Zakła-
dowa. 

Pojawiło się – zdaniem członków 
ZRG – podstawowe pytanie, które 
wymaga odpowiedzi: czy można od-
budować przemysł stoczniowy bez 
wykształconych kadr? Zastanawiali się 
nad tym m.in. Krzysztof Żmuda, prze-
wodniczący KM NSZZ „S” Remontowa 
Shipbuilding SA, i Karol Guzikiewicz. 
Czas płynie, a rywalizacja w sferze za-
mówień jest nieubłagana. 

Reforma szkolnictwa wyższego wi-
cepremiera Jarosława Gowina, ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego w latach 
2015–2020, uderzyła w kształcenie in-
żynierów w sektorze okrętowym. Nadal 
brakuje w rozporządzeniu resortu (dziś 
MEiN) klasyfikacji dziedzin nauki dys-
cyplin naukowych związanych z prze-
mysłem stoczniowym. Od lat Rada 
Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego 
oraz Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „S” 
biją w tej sprawie na alarm.

Krzysztof Rzeszutek z Opery Bałtyc-
kiej podziękował członkom ZRG i jego 
prezydium za stanowisko popierają-
ce usytuowanie opery jako instytucji 
wspólnej samorządu województwa po-
morskiego oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Zmiana po-
woduje, że fundusze na jej działalność 
artystyczną powiększą się o 4 miliony 
złotych dotacji ministerialnej.  

Artur S. Górski 

Ważnym punktem obrad członków Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 6 lutego br. były wybory związkowe 

BIAŁORUŚ

NSZZ „Solidarność” rozpoczyna akcję wysyłania „pocztówek sprzeciwu” z re-
presjonowanymi działaczami związkowymi na Białorusi do Ambasady Republiki 
Białoruś w Polsce. Jak trudno zorganizować strajk i nie bać się nieuchronnych 
represji wie każdy „człowiek Solidarności”, który prowadził takie akcje protestacyjne 
w stanie wojennym, a nim powstała „Solidarność” – w całym okresie PRL-u. 

Adres Ambasady Republiki Białoruś w RP:
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Białorusią, co jest szczególnie ważne 

dla obrony praw obywatelskich Polaków na Białorusi.
Represjonowanie i tłumienie działalności niezależnych związków zawodowych 

stanowi naruszenie elementarnych praw człowieka i praw obywatelskich. Prawo do 
tworzenia, funkcjonowania i działalności niezależnych związków zawodowych gwa-
rantują zarówno akty Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (Białoruś jest stroną zarówno Konwencji Fundamentalnej nr 87, 
jak i nr 98). Reżim Łukaszenki, jak widzimy, narusza postanowienia obu aktów 
bez najmniejszych skrupułów. Dlatego związkowa społeczność międzynarodowa 
powinna być skoncentrowana na wyrażaniu sprzeciwu wobec represji i poparcia 
dla represjonowanych.

Pocztówki, rozprowadzane przez struktury NSZZ „Solidarność”, można wy-
pełnić dowolną treścią. Nie zapominajmy jednak o tym, że działacz związkowy w 
więzieniu to po prostu człowiek w więzieniu: skazany na izolację, na oddalenie od 
rodziny, przyjaciół i bliskich. Skazany na strach i na sytuacje, które bezpośrednio 
zagrażają jego zdrowiu i bezpieczeństwu. 

Na pocztówkach są twarze Yaniny Malasz, Siarheija Antuszevicza, Aliaksandra 
Jaroszuka, Wasilija Berasneu. Autorką opracowania graficznego pocztówek jest 
Justyna Czerniakowska, projektantka i pedagog; absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie.

Dyktatorskie władze Republiki Białoruś zmierzają do zniszczenia wolnych 
związków zawodowych i niezależnych od reżimu dziennikarzy. Represjonowani 
są działacze Związku Polaków na Białorusi.

18 lipca 2022 r. Sąd Najwyższy Białorusi zlikwidował Białoruski Kongres De-
mokratycznych Związków Zawodowych (BKDP) wraz z czterema organizacjami 
członkowskimi. W więzieniu przebywa trzydziestu związkowych liderów. Zakazane 
jest od jesieni 2021 r. działanie Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Pamiętajmy o solidarności z uwięzionymi działaczkami i działaczami na Bia-
łorusi.

(asg)

Pocztówki solidarnościPocztówki solidarności

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
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– Gość i stoczniowiec, każdy, kto wej-
dzie do siedziby NSZZ „Solidarność” 
w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, 
będzie zaskoczony, że tutaj „życie 
się toczy”, że o dowolnej porze są 
stoczniowcy – związkowcy: po pra-
cy, przed zmianą lub w przerwie. Tak 
samo to dziwi, jak dzisiejszy obrazek 
uśmiechniętych dziewcząt w stocz-
niowych niebieskich drelichach i ka-
skach...

– Przecież nie będziemy do sie-
bie pisali maili. Rozmawiamy ze sobą 
otwarcie. Drzwi do naszego związku są 
otwarte. Przychodzą ludzie po wsparcie, 
po prostu porozmawiać, dowiedzieć się, 
co się dzieje w zakładzie. Nie jesteśmy 
od gadania ani psychoanalizy (śmiech), 
zatem ludzie przychodzą ze swoimi 
problemami. Ostatnio po ubezpiecze-
nie zdrowotne...

– Do związku zawodowego?
– Tak, otóż Komisja Międzyzakła-

dowa NSZZ „Solidarność” Stoczni 
„Remontowa” od 1 kwietnia tego roku 
w pełni „zafunduje” ze składek związ-
kowych ubezpieczenie zdrowotne dla 
swoich członków. Będzie uruchomio-
ny pakiet zdrowotny, realizowany przez 
jedno z towarzystw ubezpieczeniowych. 
Daje to dostęp do specjalistów w ciągu 
najwyżej pięciu dni roboczych, a do 
pediatry i internisty – maksymalnie do 
dwóch dni. W pakiecie jest 26 rodzajów 
konsultacji specjalistycznych bez skie-
rowania oraz badania diagnostyczne. 
Ludzie mogą też skorzystać ze zdalnych 
porad medycznych siedem dni w tygo-
dniu. Nic dziwnego, że u nas jest tłocz-
no, bo objęci ubezpieczeniową ochroną 
będą wszyscy członkowie – do 69 roku 
życia – NSZZ „Solidarność” Stoczni 
„Remontowa”. Także ich partnerzy ży-
ciowi i dzieci mają taką możliwość za 
dodatkową składkę. Nowi pracownicy 
powinni wypełnić deklarację przystą-
pienia do „Solidarności”. 

– Gdańska Stocznia „Remontowa”, 
największa polska stocznia remon-
towa, lider Grupy „Remontowa”, zaj-
muje spory obszar, a związkowców 
jest spora rzesza. Za organizacją jest 
proces wyborczy. Wybory przebiegły 
sprawnie?  

– Zdecydowaliśmy się na przepro-
wadzenie wyborów w trybie poza ze-
braniem, z urną. Mamy w organizacji 
25 okręgów wyborczych. Nie jest tak, 
że okręg to stoczniowy wydział. Nie-
które wydziały są umieszczone w kilku 
halach. Tak jest na „siłowni”, tak jest na 
„rurowni”. Stąd te okręgi. Nasze komisje 
wyborcze muszą mieć kontakt z ludźmi. 
Wybory to duże przedsięwzięcie, a my 
jesteśmy organizacją międzyzakładową. 
By ułatwić procedurę wyborów i nie 
odrywać ludzi od ich czasu wolnego, 
postanowiliśmy zdecydować się na wy-
bory w procedurze z urną. Trzeba było 

poinformować związkowców z każdej 
jednostki organizacyjnej o wyborach, 
zasadach wyborczych oraz kalendarium 
wyborczym. Zorganizowaliśmy pisem-
ne zgłoszenia kandydatów na funkcje 
związkowe i sporządziliśmy listy kandy-
datów. W kampanii wywiesiliśmy listy 
na tablicach informacyjnych. Procedura 
jest skomplikowana. Sporo czasu za-
biera sporządzenie kart do głosowania. 
Kolejność na kartach do głosowania 
musi być alfabetyczna.

– Odbywa się ważne wydarzenie 
w każdym z regionów Związku...

– Po pięciu latach mamy wybory. 
Musimy tymi wyborami żyć. W naszej 
organizacji międzyzakładowej mamy, 
od początku mijającej kadencji, 600 no-
wych członków. To w większości młodzi 
ludzie. Na naszym WZD 30 procent de-
legatów było pierwszy raz, na 154. Nie 
zmarnujmy tego potencjału młodości. 
Odeszło od nas 40 osób, większość po-
szła na emeryturę. 600 stoczniowców 
nie przyszło do nas z sentymentu, nie 
mają za sobą związkowej walki z roku 
1980, 1981 czy z 1988 roku. Oni chcą 
mieć pomocny i nowoczesny związek 
zawodowy. 

– Wracają, nawet z Norwegii...
– Otóż to. Zastanawiam się, jak ich 

nie zniechęcić. Rozmawiamy o wy-
borach, to powiem, że chciałbym 
uproszczenia procedur. Oszczędzi to 
nam sporo czasu. Przy głosowaniu nad 
sprawami personalnymi może być tajne 
głosowanie. Ludzie się znają. U nas oka-
zało się, że była niemal jednomyślność. 
Ale gdybym nie przygotował wyborów, 
nie pracował nad nimi od połowy wrze-
śnia ubiegłego roku, nie miałbym szans 
na ich przeprowadzenie. Nasza między-
zakładowa organizacja jest duża. Są ta-

kie organizacje, w których jest 180 osób 
pracujących na trzy zmiany, a kworum 
na zebraniu musi być. Zależało nam, by 
powstały komisje oddziałowe reprezen-
tatywne. I tak się stało, gdyż frekwencja 
dopisała na poziomie 80–90 procent. 
Liderowi związku musi zależeć, aby ko-
misja została wybrana sprawnie i repre-
zentatywnie. Delegaci zostali wyłonieni 
i „walne” (WZD) odbyliśmy 14 lutego 
br. Wybraliśmy też naszych delegatów 
na „sekcję”. 22 lutego odbyło się spotka-
nie nowej Komisji Międzyzakładowej. 
Napędzajmy nasz motor, by ponad 30 
tysięcy członków „Solidarności” w Re-
gionie żyło tymi wyborami. 

– Związkowy lider w „Remontówce” 
jest w stoczni codziennie?

– Jest i był. Nawet w czasie pande-
mii COVID. Zostałem na zakładzie, 
by uspokajać nastroje, by nie było zby-
tecznej paniki. Lider ma żyć życiem za-
kładu i odpowiedzieć na każde pytanie 
związane z pracą na jego terenie. To 
działa w relacji z zarządem, gdy umie 
się argumentować. Pracownik musi 
mieć pewność. Konieczne jest zbudo-
wanie stawek zaszeregowania. Stawka 
to minimalny poziom wynagrodzenia 
zasadniczego zatrudnionych na podsta-
wie umowy o pracę. Ona nie jest toż-
sama z minimalnym wynagrodzeniem 
za pracę. W „Remontówce” jest ona na 
przyzwoitym poziomie. Zarząd wie, 
że musi mieć profesjonalistów, żeby 
armator chciał przyjść do stoczni. On 
zostawia u nas znaczący majątek. Dla-
tego związkowy lider musi mieć wiedzę 
o firmie. Firma, która ma plan rozwo-
jowy, ma inwestować w sprzęt i w ludzi. 
Jeśli się tak dzieje i produkcja idzie, to 
deweloper na teren zakładu nie przyj-
dzie (śmiech).  

– Nie można liczyć tylko na pomoc 
państwa i dosypywanie kasy do fir-
my z podatków...

– Profesjonalna kadra zarządcza 
musi pilnować zakładu. Minister nie 
będzie kierował zakładem i pilnował 
kasy. Atmosfera pracy jest istotna. 
Podobnie jak jej bezpieczeństwo. Tu 
pojawia się temat ponadzakładowych 
układów zbiorowych pracy. Jednak nie 
ma związków pracodawców mających 
zdolności układowe. Z Forum Okręto-
wym, organizacją pracodawców, mamy 
porozumienie o standardach, ale nie 
mając zdolności układowej Forum nie 
ma możliwości negocjowania ponadza-
kładowych układów zbiorowych. Prze-
cież ponadzakładowy układ zbiorowy 
pracy to dwustronna umowa, zawie-
rana przez partnerów społecznych na 
drodze rokowań. Taki układ obejmuje 
pracowników zatrudnionych przez 
pracodawców jednej branży, zrzeszo-
nych w organizacji pracodawców. Ich 
upowszechnienie ograniczy dumping 
socjalny, gdyż byłyby obowiązujące mi-

nimalne standardy pracy. W zakładzie 
jest stroną właściciel lub zarząd spółki. 
Mam kilka spółek w ramach Komisji 
Międzyzakładowej i podpisuję kolejne 
porozumienia z kolejnymi zarządami. 
Gdyby był układ ponadzakładowy, 
byłby ewentualnie negocjowany wraz 
ze zmianami otoczenia biznesowego. 
Bezwzględnie konieczne jest bezpie-
czeństwo pracy i standardy płacy. 

– Jest też miła kwestia wypoczynku.
– Dbamy, jako związek, by pracow-

nik czuł się nie tylko doceniony, ale 
miał okazję do wypoczynku po trud-
nej pracy. Niewiele firm ma swój nowy 
wypoczynkowy ośrodek nad jeziorem. 
Pracownicy płacą symbolicznie...

– Pensje rosną i związkowe składki 
rosną...

– Związek musi do tematu podejść. 
Ludzie patrzą, na co idą składki. Nego-
cjujemy dla wszystkich pracowników. 
Członek związku składki płaci. Więk-
sze, bo lepiej zarabiają. 40 procent ze 
składek jest odprowadzane do Zarządu 
Regionu. I tak powinno być. Jednak 60 
procent zostaje. Stąd pomysł na ubez-
pieczenie zdrowotne dla członków 
NSZZ „Solidarność”. To nas różni od 
„niezwiązkowca”. Dbamy tym samym 
o cel statutowy, o zdrowie i o bezpie-
czeństwo członków „Solidarności”. 

– W „Remontówce” jest bezpiecznie, 
bo jest portfel zamówień.

– Rynek nie jest i nie był łatwy. W 
2020 roku myśleliśmy, że będzie nor-
malnie. Nadszedł COVID. Trzeba było 
się dostosować do obostrzeń, zdobyć 
certyfikaty. Armatorzy nam zaufali. 
Teraz zaś doszło do wojennej eskala-
cji. Graniczymy z Rosją, z Białorusią 
i z Ukrainą. Trzeba tłumaczyć arma-
torom, że jest bezpiecznie i zdobyć 
zaufanie.

– Konsorcjum banków podpisało 
w 2022 roku z Gdańską Stocznią 
„Remontowa” umowę linii kredyto-
wej, czyli na gwarancje i akredytywy 
dla kluczowego projektu budowy 
promów Ro-Pax. Jednak straciliśmy 
sześć lat, czekając na polski prom 
towarowo-pasażerski od propagan-
dowego położenia tzw. stępki.

– Patrzmy do przodu. Nie mówię, 
że „szklanka jest do połowy pusta”, 
mówię, że „jest w połowie pełna”. Bu-
dowa promów dla naszych armatorów 
to jest szansa dla całej gospodarki. Jest 
potencjał w polskich stoczniach. Trze-
ba go mądrze wykorzystać. Do tego 
potrzebujemy pomysłu, finansowania 
oraz utrzymania obecnych i szkolenia 
nowych kadr. Dokapitalizowanie otrzy-
mała spółka Polskie Promy, z udzia-
łem Polskiej Żeglugi Morskiej. Nasza 
stocznia wybuduje cztery promy Ro-
-Pax. Pierwsza jednostka ma zostać 
przekazana armatorowi w 2025 roku. 
Jednostki napędzane są nowoczesnymi 
silnikami. To jest jedno z największych  
przedsięwzięć w polskiej stoczni od lat 
80. Kontrakt na jednostki będące po-
łączeniem statku ro-ro i promu mor-
skiego jest największą umową inwesty-
cyjną między rodzimym inwestorem 
a polską stocznią od lat. Są powody 
do satysfakcji. Są zlecenia na niszczy-
ciele min. PGZ Stocznia Wojenna stoi 
przed szansą. Dobrze jej życzę. Stocznia 
Nauta też ma swoje szanse. Szansą jest 
fabryka farm wiatrowych. Takich zamó-
wień i pieniędzy w polskim przemyśle 
stoczniowym nie było od transformacji 
ustrojowej. Dlatego trzeba polegać na 
naszych inżynierach i pracownikach, na 
polskim know-how. Rozmawiajmy, ale 
przede wszystkim działajmy na rzecz 
rozwoju naszych portów i przemysłu 
stoczniowego. Budujmy wspólnie, są 
ku temu warunki. 

Rozmawiał Artur S. Górski

Na rynku pracy musimy 
pozyskiwać profesjonalistów
Rozmowa z Mirosławem Piórkiem, przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego 
i przewodniczącym OrganizacjiMiędzyzakładowej  NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego
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W naszej organizacji 
międzyzakładowej mamy, od 
początku mijającej kadencji, 
600 nowych członków. To 
w większości młodzi ludzie. 
Na naszym WZD 30 procent 
delegatów było pierwszy raz, 
na 154. Nie zmarnujmy tego 
potencjału młodości. 600 
stoczniowców nie przyszło do 
nas z sentymentu, nie mają 
za sobą związkowej walki 
z roku 1980, 1981 czy z 1988 
roku. Oni chcą mieć pomocny 
i nowoczesny związek 
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Członkowie Porozumienia Urzędów Wojewódzkich NSZZ „Solidarność”, czyli 
organizacji związkowych „Solidarności” działających w administracji publicz-
nej, 3 lutego br. spotkali się w Warszawie, aby podsumować działania podej-
mowane przez Związek w 2022 roku. Ich celem było zwiększenie wynagrodzeń 
pracowników urzędów wojewódzkich. Aktualny jest postulat podwyższenia 
kwoty bazowej w służbie cywilnej oraz poza służbą cywilną o 20 procent. 

Urzędnicy upominają się o godne 
wynagrodzenia

– Sukcesem zakończyły się negocja-
cje w sprawie podwyżek prowadzone 
z MSWiA,  w wyniku których zostały 
podniesione płace pracowników urzę-
dów wojewódzkich w drugim półroczu 
ubiegłego roku. Podwyżki te były real-
nym kompromisem pomiędzy oczeki-
waniami związkowców a możliwościa-
mi strony rządowej – poinformowała 
nas Krystyna Miąskowska, przewodni-
cząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Pomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim. 

O jakim sukcesie mowa? W Sali 
BHP w Gdańsku 24 czerwca ub.r. 
odbyło się spotkanie przedstawicieli 
organizacji związkowych NSZZ „So-
lidarność” działających w kilkunastu 
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Spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych pracowników urzędów 
wojewódzkich NSZZ „Solidarność”.

Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” i Międzyregionalna Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zapraszają 
do zgłaszania się nauczycieli szkół z województwa pomorskiego na bez-
płatne szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter”. To ogólnopolski projekt 
dla nauczycieli podnoszący kompetencje z zakresu technologii informacyj-
no-komunikacyjnych (TIK), rekomendowany przez MEiN.

Nowoczesne technologie 
w edukacji, czyli  
„Lekcja:Enter”

Wojciech Książek, Wojciech Jaranowski, Anna Kocik i Bożena Brauer podczas 
spotkania nt. projektu „Lekcja:Enter”.

Realizatorem szkoleń jest Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”, 
ogólnopolska, akredytowana przy MEiN placówka doskonalenia nauczycieli. 
Przystępując do projektu „Lekcja:Enter” szkoła wypełnia jeden z kierunków po-
lityki oświatowej: „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów 
cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie 
z technologii cyfrowych”. 

Projekt „Lekcja:Enter” koreluje z rządowym programem „Aktywna tablica”. 
Koordynatorem projektu jest Wojciech Jaranowski, dyrektor krajowego Instytutu 
Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego.

Prosimy zainteresowane nauczycielki i nauczycieli o kontakt:
Anna Kocik, e-mail: annakocik@onet.eu
lub Gdańska Sekcja Oświaty, e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl

(asg)
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urzędach wojewódzkich z udziałem 
m.in. Romana Kuzimskiego, zastępcy 
przewodniczącego Zarządu Regionu 
Gdańskiego, i Bartłomieja Mickiewi-
cza, przewodniczącego Krajowego Se-
kretariatu Służb Publicznych Związku. 
W trakcie spotkania zostały sformuło-
wane postulaty płacowe oraz ustalono 
harmonogram działań. 

28 czerwca ub.r. związkowcy z urzę-
dów wojewódzkich, reprezentowani 
przez czteroosobową delegację z Gdań-
ska, Łodzi, Olsztyna i Rzeszowa, prze-
kazali pismo Pawłowi Szefernakerowi, 
wiceministrowi spraw wewnętrznych 
i administracji, domagając się podwy-
żek dla pracowników urzędów oraz 
wprowadzenia systemowych zmian 

dotyczących kształtowania wynagro-
dzeń w służbie cywilnej. Bez podwyżek 
nastąpiłaby seria odejść z pracy.

Negocjacje z udziałem związkow-
ców z „S” i wiceministra Szefernakera 
oraz Grzegorza Ziomka, dyrektora De-
partamentu Administracji Publicznej 
MSWiA, przyniosły ministerialną de-
klarację o podwyżkach, a za nią woje-
wodowie dostali dyspozycje z resortu 
finansów o wysokościach rezerwy bu-
dżetowej i o wypłatach od 300 do 700 
złotych na merytorycznego pracownika 
urzędu, z wyrównaniem od 1 lipca. 

Pracownicy urzędów wojewódzkich 
odpowiedzialnie, z zaangażowaniem 
i należytą starannością, wykonują – obok 
bieżących – także zadania związane m.in. 
z epidemią COVID-19 oraz z napływem 
uchodźców spowodowanym konfliktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy. Reali-
zowane obowiązki wymagają wysokich 
kwalifikacji, olbrzymiego zaangażowa-
nia i umiejętności dostosowania się do 
nowych zadań. Tymczasem pracownicy 
urzędów wojewódzkich nie mogą liczyć 
na godne zarobki. 

– Związkowcy przedstawili ministro-
wi spraw wewnętrznych i administracji 
postulaty podwyższenia od 1 stycznia 
2023 r. kwoty bazowej o 20 procent oraz 
wprowadzenia systemowych gwarancji 
wzrostu kwoty bazowej w każdym ko-
lejnym roku minimum o współczynnik 
inflacji. Będą podejmowane kolejne 
kroki w celu realizacji przez stronę 
rządową tych postulatów – informuje 
Miąskowska. 

Związkowcy z NSZZ „S” oczekują 
też większej transparentności w przy-
znawaniu dodatków zadaniowych.

(asg)

Uroczystość odbyła się w Sali BHP.
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Ponad 20 działaczy organizacji 
niepodległościowych działających 
w czasach PRL otrzymało 1 marca 
br. wysokie odznaczenia państwo-
we. Uroczystość odbyła się w legen-
darnej sali BHP Stoczni Gdańskiej. 

Odznaczenia, przyznane przez 
prezydenta Andrzeja Dudę, wręczył 
wojewoda pomorski Dariusz Drelich. 
W uroczystości uczestniczył przewod-
niczący gdańskiej „S” Krzysztof Dośla. 
– Datę, czyli 1 marca, jak i miejsce – Salę 

BHP, wybraliśmy na tę uroczystość nie-
przypadkowo. To symbole walki o wol-
ną Polskę – powiedział Dariusz Drelich. 
– Honorujemy dziś niezłomnych, którzy 
walczyli, tak jak żołnierze po II wojnie 
światowej, będąc wierni swojej przysię-
dze i narodowi w walce o wolność. Oni 
później stworzyli „Solidarność”. Stwo-
rzyli wielki ruch i pokonali komunizm. 
Ta analogia jest oczywista. Dzięki takim 
ludziom jak Żołnierze Niezłomni i bo-
haterowie „Solidarności” żyjemy w wol-
nym kraju – dodał.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odro-
dzenia Polski otrzymało 16 osób, Złote 
Krzyże Zasługi 2 osoby, a Medalami 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości 
uhonorowano 8 działaczy niepodległo-
ściowych.

Wśród odznaczonych znalazły się 
między innymi osoby, które wciąż ak-
tywnie działają w strukturach NSZZ 
„Solidarność” oraz  byli osadzeni w 
obozie dla internowanych w Strzebie-
linku.

Radio Gdańsk / (mk)

Uhonorowani działacze 
Obchody Narodowego Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych 1 marca br. 
w Gdańsku  zwieńczyła msza święta 
odprawiona w bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku, podczas której zostało 
poświęcone „Serce dla Inki”. Zosta-
nie wkomponowane w Bursztyno-
wy Ołtarz Ojczyzny.   

– To szczególne dla mnie miejsce, 
świątynia „Solidarności”, bastion trój-
miejskiej walki z komuną w latach 
osiemdziesiątych XX wieku. Spędziłem 
tu ważne chwile mojego życia wraz z 
przyjaciółmi z Federacji Młodzieży 
Walczącej i Lechii Gdańsk – powiedział 
ks. dr Jarosław Wąsowicz, salezjanin, hi-
storyk i autor książki o „Ince”, inicjując 
akcję w bazylice. Serce powstało dzięki 
woli darczyńców. 

Danuta Siedzikówna w 1946 roku 
nawiązała kontakt z ppor. Zdzisławem Badochą „Żelaznym”, dowódcą jednego ze 
szwadronów mjr. „Łupaszki”. Służyła jako łączniczka i sanitariuszka. 3 sierpnia 1946 
roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał wyrok śmierci na Danutę Siedzi-
kównę. Wyrok wykonano 28 sierpnia o godz. 6.15. Legenda mówi, że w grypsie 
Siedzikówna napisała: „Powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba”. Nikt nie 
odpowiedział za ten mord sądowy. W 2014 roku pracownicy IPN odnaleźli szczątki 
„Inki”. Spoczęła na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. 

(asg)

Serce dla „Inki”

Serce dla „Inki”. 
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KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  
PKP CARGO W GDYNI

WYBORY W ZWIĄZKU

Za nami wybory w Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” PKP Cargo w Gdyni. 
Na jej przewodniczącego jednogłośnie został 
wybrany Jan Majder, co oznacza, że będzie 
kontynuował swoją dotychczasową pracę, 
ponieważ także w zakończonej właśnie ka-
dencji pełnił tę funkcję.

Wiceprzewodniczącymi Komisji Międzyzakła-
dowej zostali Jacek Prętki oraz Janusz Tryjanowski, 
sekretarzem Zbigniew Mańkowski, a skarbnikiem 
Renata Guzicka. Prezydium liczy łącznie 11 osób 
– jest stosunkowo liczne, ponieważ osoby należące 
do Związku w PKP można liczyć w setkach, a ko-
misje wydziałowe są zarejestrowane także w regio-
nach Warmińsko-Mazurskim oraz Bydgoskim. 

Dyskusji przed wyborami i ewentualnych wąt-
pliwości co do działań związkowych władz właści-
wie nie było, ponieważ efekty pracy związkowców 
w Cargo są jednoznaczne. W styczniu podpisane 
zostało porozumienie w sprawie podwyżek wyna-
grodzeń, które wyniosą nie mniej niż 400 złotych 
brutto. Stanowi to sukces także przedstawicieli 
„Solidarności” uczestniczących w negocjacjach. 
Wcześniejsza natomiast podwyżka została ustalo-
na niespełna rok temu, ponieważ w czerwcu 2022 
roku. 

– Można więc powiedzieć, że udało się nam wy-
pracować i wynegocjować wzrost płac i choć kwota 
może nie wszystkich satysfakcjonować, to na dziś, 
w obecnej sytuacji spółki, jest dobra – mówi wi-
ceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej i 
jednocześnie przewodniczący Sekcji Regionalnej 
Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Jacek Prętki. 

Pytań nie 
było także do 
sprawozdań 
przewodni-
czącego KM 
oraz Komisji 
Rewizyjnej, 
a  z  p r z e d -
s t aw i onych 
danych wynika, że podczas zakończonej kaden-
cji organizacja związkowa się rozwinęła. Mimo 
odejść osób, które zakończyły pracę, zwolnień 
czy przejść do innych firm (tym bardziej że różne 
spółki „podbierały” pracowników) w PKP Cargo 
wzrosła liczba członków „Solidarności”. 

– To bardzo ważny dla nas element, ponie-
waż ludzie doceniają to, co się dzieje – mówi Ja-
cek Prętki. – W planie na nową kadencję mamy, 
aby pozyskać kolejne osoby do Związku, a także 
przygotować kadrę pod kątem przyszłych wybo-
rów. Jesteśmy coraz starsi i w którymś momencie 
przyjdzie czas, gdy trzeba będzie przejść na emery-
turę. Jeśli do tego czasu nie przygotujemy zaplecza 
personalnego, to później może być ciężko. A nie 
chcemy, aby osoby, które przyjdą po nas, roztrwo-
niły dotychczasowy dorobek – dodaje. 

W głosowaniu w PKP Cargo wybrani zostali także 
delegaci na Walne Zebranie Delegatów Zarządu Re-
gionu, WZD Sekcji Regionalnej Kolejarzy oraz WZD 
Sekcji Zawodowej PKP Cargo, łącznie ponad 50 osób 
(zostały 4 wakaty w dwóch okręgach wyborczych, 
ponieważ nieprzewidziane sytuacje spowodowały, iż 
kilka osób nie mogło dotrzeć na wybory). 

(tm)

Bez głosu 
sprzeciwu 

Przewodniczący Sekcji 
Regionalnej Kolejarzy NSZZ 
„Solidarność” Jacek Prętki.

– Wybory możemy uznać za przeprowadzo-
ne w sposób bardzo sprawny – podsumowuje 
wyborczą kampanię przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Klimorze 
Gdynia Czesław Kostrzewa. 

To tym ważniejsza informacja, że firma działa 
nie w jednej, ale w trzech lokalizacjach. Oprócz 
głównego zakładu zlokalizowanego w gdyńskiej 
Chyloni, do Klimoru należą także placówki znajdu-
jące się w Pszczółkach oraz w Skowarczu w powiecie 
gdańskim. Spółka jest dostawcą standardowych oraz 
specjalistycznych systemów klimatyzacyjnych, wen-
tylacyjnych i chłodniczych. Przedsiębiorstwo zosta-
ło założone w latach 60. XX wieku, a teraz należy do 
grupy, którą tworzy kilka powiązanych kapitałowo 
podmiotów. Aby przeprowadzić związkowe wybory 
pracowników z trzech pomorskich lokalizacji trzeba 
było więc zgrać je organizacyjnie, co dla niektórych 
osób stanowiło okazję do wzajemnego poznania się. 
Przy tej okazji omówione zostały drobne sprawy 
związane z działalnością „Solidarności” w Klimo-
rze. „Solidarność” w gdyńskim Klimorze pracuje 
zgodnie, więc w związku z tym wybory nie wiązały 
się z problemami. 

Głosowanie nadzorował Krzysztof Prokopiuk, 
który był pomocny w newralgicznych momentach 

i służył zebra-
nym radą. 

–  M o j ą 
uwagę w tej 
kampanii wy-
borczej zwró-
ciła niezbyt 
d u ż a  c h ę ć 
poszczegól-
nych człon-
ków Związku 
do brania udziału w pracach Komisji Zakładowej. 
Niewątpliwie elementem planu na kolejną kaden-
cję będzie więc próba zaktywizowania naszych 
członków i oczywiście zwiększenie liczby osób 
należących do „Solidarności” – zapowiada prze-
wodniczący Czesław Kostrzewa. 

Wiceprzewodniczącym i sekretarzem w jednej 
osobie został Jacek Sikora, a skarbnikiem Andrzej 
Woźniak. W skład KZ weszli także: Radosław Chi-
liński, Justyna Osińska oraz Janusz Staniszewski. 
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Janusz 
Sznejder, Joanna Watkowska oraz Mirosław Za-
morowski. 

(tm)

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W KLIMORZE GDYNIA 

Głosowanie  
bez problemów

– Częścią planu na obecną 
kadencję jest próba 
zaktywizowania członków 
– zapowiada przewodniczący 
Czesław Kostrzewa. 

Dokładnie po pięciu latach, tego samego lu-
towego dnia, odbyły się wybory w Komisji Po-
dzakładowej NSZZ „Solidarność” w PKP Car-
goTabor Zakład Naprawy Taboru w Tczewie. 

Tczewski zakład to największa część Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność”, która ogółem 
obejmuje szesnaście takich miejsc. Ze względu 
na charakter pracy związkowców, a więc zmiano-
wość służb pełnionych w różnych godzinach, jak 
i dniach tygodnia, wybory były przeprowadzone 
po podzieleniu się na pięć okręgów. W każdym 
wybrano delegatów na podzakładowe walne zebra-
nie. Razem były to 22 osoby, które spotkały się w 
walentynki i wówczas wybrały przewodniczącego 
oraz pozostałe osoby do składu komisji. 

Przewodniczącym został ponownie Andrzej 
Netkowski, zastępcami Zygmunt Bobkowski i 
Łukasz Strechlau, sekretarzem Adrianna Kłos, 
skarbnikiem Tomasz Base, a członkiem komisji 
Marek Wansel.

– Kredyt zaufania został przedłużony, osoby 
głosujące uznały, że godnie ich reprezentujemy, za-
pewne także dlatego, że jesteśmy głównym twórcą 
układu zbiorowego w naszym zakładzie. Stoimy na 
straży praw pracowniczych, a jednocześnie chce-
my, aby pracownik był jak najdalej od zawirowań 
na górze firmy – mówi przewodniczący. 

Jak wynika ze sprawozdania, w czasie pięciolet-
niej kadencji liczba osób należących do Związku 
zwiększyła się o jedną, ale sucha statystyka nie od-
daje w pełni sytuacji. Przez te kilka lat kolejni związ-

kowcy odcho-
dzili bowiem 
na emerytury, 
a  w okresie 
pandemii za-
łoga nie była 
uzupełniana 
(to dzieje się 
dopiero te-
raz). Do Związku – dzięki pracy i motywowaniu 
przez członków Komisji Podzakładowej – wstępo-
wały nowe osoby. 

Lutowe spotkanie wyborcze było także okazją 
do zadawania pytań o sprawy stricte zakładowe, a 
więc plany i naprawy wagonów oraz lokomotyw, 
ponieważ PKP CargoTabor Zakład Naprawy Tabo-
ru w Tczewie to zaplecze sprzętowe dla kolei. 

W trakcie spotkania wybrany został przedsta-
wiciel na walne zebranie Zarządu Regionu Gdań-
skiego, jak i delegat do Regionalnej Sekcji Koleja-
rzy – został nim Andrzej Netkowski. Na drugiego 
delegata wybrano Tomasza Base.

Związkowcy podjęli także decyzje w sprawie 11 
osób, które będą ich reprezentować w organizacji 
zakładowej, a tam wybrani zostaną przedstawiciele 
do Sekcji Zawodowej Grupy PKP Cargo. 

Kolejna część wyborów zostanie zorganizowa-
na w kwietniu. Wówczas podjęta zostanie decyzja 
w sprawie przedstawicieli do Regionalnej Sekcji 
Kolejarzy, a za jej pośrednictwem Krajowej Sekcji 
Kolejarzy.

(tm)

KOMISJA PODZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  
W PKP CARGOTABOR ZAKŁAD NAPRAWY TABORU W TCZEWIE 

W rocznicę 
poprzednich 
wyborów 
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– Jesteśmy po dwóch 
pierwszych szczeblach wyborów 
– powiedział Andrzej Netkowski. 
– Wszystko do tej pory 
przebiegało pomyślnie i bez 
żadnych zakłóceń. 

Adam Etmański został wybrany na przewod-
niczącego Komisji Terenowej Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie. 

Na wiceprzewodniczącą została wybrana Danu-
ta Szymikowska, a funkcję skarbnika będzie pełnić 
Danuta Stalke. Z kolei w składzie Komisji Rewizyjnej 
znaleźli się: Zenon Misiak, przewodniczący, Jolanta Je-
reczek oraz – należąca od niedawna do komisji – Ewa 
Armatowska. Dzięki temu, po przejściu na emeryturę, 
będzie kontynuować pracę związkową, ponieważ już 
wcześniej związała się z „Solidarnością”. 

– Jest osobą aktywną, wie, czego chce, a tutaj 
będzie mogła podzielić się swoją wiedzą i prze-
kazywać innym praktyczne umiejętności – mówi 
przewodniczący Adam Etmański. 

Przebieg wyborów nadzorował Józef Rymsza, 
kierownik Oddziału Regionu Gdańskiego „S” 
w Kościerzynie, a uczestniczyła w nich większość 
osób należących do Związku. Przed głosowaniem 
odczytane zostały sprawozdania z działalności, 
które jednogłośnie przyjęto. 

– Po sprawdzeniu dokumentacji zostały one po-
zytywnie zaopiniowane – mówi przewodniczący. 

W głoso-
waniu posta-
wiono na oso-
by, które będą 
m i e ć  c z a s 
na działanie 
w Związku, 
tym bardziej, 
ż e  p r z e d 
e m e r y t a m i 
i rencistami 
j e s t  w a ż n a 
rocznica. 

– Oprócz 
tego, że chcemy zorganizować wczasy i uczestni-
czymy w upamiętnianiu ważnych dla „Solidarno-
ści” rocznic, gdzie można nas zobaczyć ze sztan-
darem, będziemy także przygotowywać urodziny 
związku emerytów i rencistów – zapowiada prze-
wodniczący. – Trzydziesta rocznica utworzenia 
wypadnie bowiem w przyszłym roku. Chcemy to 
uczcić między innymi mszą świętą. 

(tm)

KOMISJA TERENOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W KOŚCIERZYNIE

To będzie rocznicowa 
kadencja
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– Sprawozdania zostały 
pozytywnie zaopiniowane 
– informuje przewodniczący 
Adam Etmański. 

  F
O

T. 
TO

M
AS

Z 
M

O
D

ZE
LE

W
SK

I 



11Nr 3 / marzec 2023WYBORY W ZWIĄZKU

Mieczysław Wojtaś został przewodniczącym 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Gdańskich Wodociągach SA, dawniej Saur 
Neptun Gdańsk. W nowej kadencji KZ musi 
zmierzyć się ze sprawą, która może poważ-
nie wpłynąć na finanse przedsiębiorstwa, 
a poprzez to na sytuację pracowników, w tym 
nawet spowodować zwolnienia. 

Podczas spotkania wyborczego podjęte zostały 
także decyzje w sprawie wyboru dwóch wiceprze-
wodniczących, skarbnika i sekretarza. To kolejno: 
Piotr Giebułtowski, Andrzej Andryszewski, Marcin 
Łukaszczuk oraz Krzysztof Nowakowski. Dotych-
czasowy przewodniczący KZ odszedł na emeryturę. 
Zaprezentowane sprawozdanie podsumowujące ka-
dencję zostało przyjęte bez pytań ze strony zebranych 
osób, ale dla samej firmy był to czas przekształceń. 

– Zaczynaliśmy kadencję jako Komisja Za-
kładowa w Saur Neptun Gdańsk, a kończymy 
już w firmie Gdańskie Wodociągi – informuje 
przewodniczący Mieczysław Wojtaś. – W pro-
wadzonych rozmowach SNG był trudnym praco-
dawcą, aczkolwiek przykładowo zgodę na udział 

w związkowych szkoleniach otrzymywaliśmy. To, 
co się ostatnio zmieniło, to kwestie własnościowe. 
Firmą współzarządzał francuski właściciel, a teraz 
jedynym właścicielem jest miasto Gdańsk. 

Formalności w tym zakresie zostały zakończo-
ne w minionym roku. Jesienią 2021 roku zgodę 
na odkupienie udziałów wyraziła Rada Miasta 
Gdańska, a wiosną 2022 roku miasto otrzymało 
akceptację prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. „W ten sposób uzyskamy pełną 
kontrolę nad systemem wodociągowo-kanalizacyj-
nym na terenie miasta” – można było przeczytać 
w komunikacie Urzędu Miejskiego. 

Ta sprawa jest zamknięta, ale w nowej kaden-
cji Komisja Zakładowa musi zmierzyć się z innym 
problemem.

– Kondycja finansowa spółki uległa skokowo po-
gorszeniu i w związku z tym szukamy rozwiązań, któ-
re pozwolą nam wyjść z tej sytuacji – mówi wiceprze-
wodniczący KZ Piotr Giebułtowski. – Rzecz w tym, 
że Gdańskie Wodociągi, podobnie jak wiele innych 
spółek, złożyły projekty taryf do Wód Polskich, ale 
dotychczas firma nie otrzymała żadnej odpowiedzi. 
Tymczasem trzeba płacić więcej niż kiedyś za me-

dia i chemikalia. To zna-
cząco wpływa na koszty 
naszego funkcjonowania. 
Obecnie obowiązuje tary-
fa, która została ustalona 
dłuższy czas temu (zgod-
nie z nią podwyżka wy-
niosła 4 procent), a nowa 
nie jest zatwierdzona. 

Problem dotyczy nie 
tylko Gdańska. W Po-
znaniu odbyła się pikieta 
związków zawodowych 
działających w tamtej-
szych spółkach wodocią-
gowo-kanalizacyjnych, 
ponieważ to, czy firma 
będzie działała czy może 
dojść do ogłoszenia upa-
dłości, zależy w praktyce 
od Wód Polskich. To 
właśnie tam następuje 
zatwierdzenie lub odrzu-
cenie zgłoszonych taryf. 

„Domagamy się od PGW Wody Polskie spra-
wiedliwych, opartych na rzetelnych przesłankach 
ekonomicznych decyzji w procesie taryfikacji. 
Nasze przedsiębiorstwa umierają, a poczucie bez-
pieczeństwa u ludzi zatrudnionych w całej branży 
maleje każdego dnia” – można przeczytać w pety-
cji wystosowanej przez NSZZ „Solidarność” oraz 
Forum Związków Zawodowych. 

W Gdańsku na kwestię cen nakłada się sytuacja pra-
cowników w firmie, z której odchodzą kolejne osoby. 
– Nas interesuje dobrostan firmy i to jest nasz priorytet 
– mówi wiceprzewodniczący Piotr Giebułtowski. 

Do tematu wrócimy w kolejnym wydaniu „Ma-
gazynu”. 

(tm)

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W GDAŃSKICH 
WODOCIĄGACH SA

To będzie trudna kadencja 
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Wiceprzewodniczący Piotr Giebułtowski (po lewej) i przewodniczący 
Mieczysław Wojtaś.

 Mirosław Piórek – przewodniczący Komi-
sji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa”;

 Krzysztof Rekowski – przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach 
Porcelany Stołowej Lubiana SA w Łubianie; 

 Tomasz Muszyński – przewodniczący Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Dovista 
Polska sp. z o.o.; 

 Mieczysław Wojtaś – przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Gdańskich 
Wodociągach S.A.;  

 Krzysztof Prokopiuk – przewodniczący Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsię-
biorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni 
sp. z o.o.; 

 Piotr Kloska – przewodniczący Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania w Kolbudach;

 Michał Kaszubowski – przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni 
Inwalidów „Równość” ZPCh w Czersku;

 Marcin Karnowski – przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Pruszczu Gdańskim;

 Andrzej Netkowski – przewodniczący Komisji 
Podzakładowej PKP CARGOTABOR ZNT w 
Tczewie, Gdyni, Olsztynie;  

 Krzysztof Dubiel – przewodniczący Komisji 
Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Auchan 
Polska sp. z o.o.; 

 Henryk Przerwa – przewodniczący Komisji 
Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w PKP 
SA O. Gospodarstwa Nieruchomościami; 

 Katarzyna Dzioba – przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku; 

 Aleksandra Lewicka – przewodnicząca Komi-
sji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w 
Szkołach Artystycznych Wybrzeża; 

 Andrzej Biernat – przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komen-
dzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Starogardzie Gd.;

 Radosław Drywa – przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie;

 Witold Żmijewski – przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kartuskim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. 
z o.o.; 

 Piotr Mądrzak – przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” w Nadleśnictwie 
Cewice;

 Jan Hiller – przewodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzy-
nie;

 Radosław Poczta – przewodniczący Komisji 
Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa OT w Pruszczu 
Gdańskim. 

(asg)

Wybory w Regionie Gdańskim na kadencję 2023–2028 (cz. 3)

24 lutego odbyły się wybory w Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stocz-
ni Gdańsk. Długoletni przewodniczący Ro-
man Gałęzewski odszedł na emeryturę. Jego 
dotychczasowy zastępca, Karol Guzikiewicz, 
będzie szefował stoczniowej „Solidarności” 
w kadencji 2023–2028. 

Gościem WZD był Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG, który jednocześnie sprawował opiekę 
nad przebiegiem wyborów z ramienia Regionalnej 
Komisji Wyborczej. W krótkim wystąpieniu po-
dziękował on Romanowi Gałęzewskiemu za wie-
loletnią pracę na rzecz „Solidarności”, zarówno tej 
stoczniowej, jak i regionalnej oraz krajowej. 

– Działania związku zawodowego są ściśle po-
wiązane z kondycją firm, dlatego nie bez powodu 
na wszystkich posiedzeniach Komisji Zakładowej są 
omawiane sprawy produkcyjne. Przez te wszystkie 
lata, gdy byłem przewodniczącym, miałem przy-
jemność współpracować z ludźmi wrażliwymi na 
drugiego człowieka, za co im serdecznie dziękuję. 
We władzach Związku zawsze dążyliśmy do kon-
sensusu. Komisja Międzyzakładowa była aktywna 

na różnych polach, także na zewnątrz zakładu pracy. 
Braliśmy udział w straży przy grobie bł. Księdza Je-
rzego, w manifestacjach organizowanych przez Re-
gion i Komisję Krajową – mówił Roman Gałęzew-
ski, który przedstawił sprawozdanie z działalności 
Komisji Międzyzakładowej w mijającej kadencji. 

Związkowcy, żegnając swojego długoletniego „do-
wódcę” wręczyli mu replikę szabli oficerskiej oraz me-
dal za zasługi dla NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdań-
skiej z wizerunkiem bł. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Karol Guzikiewicz, kandydując na stanowisko 
przewodniczącego, zadeklarował, że praca władz or-
ganizacji związkowej będzie oparta przede wszystkim 
na współpracy pomiędzy jej członkami. – Będziemy 
drużyną na dobre i na złe chwile. Musimy sobie zda-
wać sprawę, że dopóki nie powstanie fabryka wież 
wiatrowych, nie możemy być spokojni – mówił Karol 
Guzikiewicz, który był jedynym kandydatem na stano-
wisko przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej, 
która w rejestrach Regionu Gdańskiego ma numer 1. 

Gościem WZD był także Krzysztof Żmuda, 
przewodniczący „Solidarności” w Stoczni Remon-
towa Shipbuilding.

(mk)

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW ORGANIZACJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” STOCZNI GDAŃSKIEJ

Karol Guzikiewicz nowym przewodniczącym w kolebce „Solidarności”

Delegaci na WZD oprócz przewodniczącego wybrali 28-osobową Komisję Międzyzakładową  
oraz 3-osobową Komisję Rewizyjną. 
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Ostatnie trzy lata zarówno dla Polski, 
jak i dla świata, były czasem szcze-
gólnie trudnym – najpierw pande-
mia COVID-19 – później wybuch 
wojny za naszą wschodnią granicą. 
Te wydarzenia spowodowały nowe 
wyzwania w wielu obszarach życia, 
także dla dialogu społecznego w na-
szym kraju. 

Pandemia

Pandemia uderzyła w Polsce 4 marca 
2020 roku. Pierwsze decyzje władz zosta-
ły podjęte kilkanaście dni później – od 
16 marca 2020 roku zostały zamknięte  
wszystkie przedszkola, szkoły i uczelnie 
wyższe w całym kraju. Odwołano wszyst-
kie imprezy masowe. Wprowadzono kon-
trole sanitarne na granicach. 

Tarcze antykryzysowe 1.0 i 2.0

Błyskawicznie procedowano też pro-
jekt pierwszej tarczy antykryzysowej de-
dykowanej głównie mikroprzedsiębior-
com, a kilkanaście dni później Tarczy 
2.0. Tarczą nazwano pakiet rozwiązań 
przygotowanych przez rząd, który miał 
ochronić polskie państwo i obywateli 
przed kryzysem wywołanym pandemią 
koronawirusa. Opierał się on na pięciu 
filarach: ochronie miejsc pracy i bezpie-
czeństwa pracowników, dofinansowaniu 
przedsiębiorców, wsparciu dla systemu 
ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu 
finansowego, uruchomieniu programu 
inwestycji publicznych.

W założeniu tarcza miała ustabilizo-
wać polską gospodarkę, a także dać jej 
impuls inwestycyjny. Oszacowano, że 
całościowa wartość wsparcia oferowa-
nego w ramach tarcz wyniesie ponad 
312 mld zł.(!)

Głównym celem tarcz była ochrona 
miejsc pracy polskich pracowników. 
Wartość pomocy w tym filarze wyniosła 
ok. 30 mld złotych. Istotą były dopłaty 
do pensji w okresie wprowadzonego 
przestoju ekonomicznego lub przy ob-
niżeniu wymiaru czasu pracy.

W przypadku obniżenia wymiaru cza-
su pracy dopłata wyniosła nawet 40 proc. 
przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w gospodarce. Przedsiębiorca, który 
obniżył wymiar czasu pracy w związku ze 
spadkiem obrotów gospodarczych z po-
wodu wystąpienia koronawirusa, mógł 

obniżyć wymiar czasu pracy pracowni-
ka maksymalnie o 20 proc., nie więcej 
jednak niż do pół etatu, z zastrzeżeniem, 
że wynagrodzenie nie może być niższe 
niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
Jeżeli przedsiębiorca podejmował decy-
zję, że jego firma przechodzi jednak na 
przestój ekonomiczny ze względu na spa-
dek obrotów, dopłata wynosiła 50 proc. 
minimalnego wynagrodzenia. 

W obu przypadkach, czyli zarówno 
przy dofinansowaniu do wynagrodzeń  
w okresie przestoju, jak i przy skróceniu 
czasu pracy, państwo pokrywało także 
koszty składek na ubezpieczenia społecz-
ne należne od pracodawcy.

Tarcza zakładała także pomoc dla 
osób samozatrudnionych i pracujących 
na umowy zlecenia i o dzieło w postaci 
wypłacenia jednorazowego świadczenie 
z ZUS-u w wysokości do 2080 zł brutto 
osobom samozatrudnionym i pracującym 
w oparciu o umowę zlecenie czy dzieło. 

Specustawa ws. koronawirusa po-
zwoliła wypłacać zasiłek opiekuńczy 
rodzicom dzieci do lat 8, którzy ze 
względu na zawieszenie zajęć w przed-
szkolach i szkołach musieli zostać w do-
mach ze swoimi pociechami. 

Tarcza zakładała pomoc polskim 
firmom w przetrwaniu kryzysu. Prze-
widywała m.in. bezzwrotną pożyczkę 
dla firm, które utrzymają stałe zatrud-
nienie. Mikrofirmy, które zatrudniały 
nie więcej niż 9 pracowników, mogły 
otrzymać pożyczkę w wysokości 5 tys. 
złotych. Pożyczka wypłacona przez 
Fundusz Pracy była bezzwrotna, jeśli 
firma nie zwolni swoich pracowników 
przez najbliższe 3 miesiące. 

Mikroprzedsiębiorcy, ale także sa-
mozatrudnieni zostali zwolnieni z pła-
cenia składek przez okres 3 miesięcy za-
równo na ubezpieczenia społeczne, jak 
i na Fundusz Pracy, Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych, 
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Emerytur Pomostowych oraz na ubez-
pieczenia zdrowotne. 

Przeznaczono dodatkowo około 7,5 
mld złotych na dofinansowanie służby 
zdrowia, szczególnie w obszarach wal-
ki z koronawirusem. Dodatkowe środki 
przeznaczono także na cyfryzację syste-
mu opieki zdrowotnej. Cyfryzacja obej-
mie m.in.: informatyzację podmiotów 
leczniczych, pilotaż e-usług NFZ czy 

rozbudowę szybkiego Internetu w 20 
tys. placówerk na terenach wiejskich.

To wybrane elementy pierwszej tarczy, 
która miała obowiązywać od 1 kwietnia 
2020 roku. Na pewno kluczowe okaza-
ły się pierwsze dwa filary, a szczególnie 
rozwiązania chroniące miejsca pracy. 
W praktyce okazało się to kluczowe dla 
utrzymania bezrobocia na niskim pozio-
mie i otworzyło drogę do zawierania kon-
kretnych porozumień w tysiącach zakła-
dów pracy. To pokazuje także, jak zapisy 
w aktach legislacyjnych mogą skutecznie 
wpływać na jakość dialogu społecznego 
na niższych poziomach, w tym przypad-
ku – na poziomie zakładu pracy. 

Problemy z dialogiem 
społecznym

O ile rozwiązania proponowane 
szczególnie w pierwszej tarczy w więk-
szości sprawdziły się, o tyle już sposób 
ich konsultacji i wprowadzania budził 
od początku wiele kontrowersji. Wydaje 
się, że zwyciężył mechanizm „wojenny” 
– liczy się szybkość podejmowania de-

cyzji przez „dowódców”, a wszystko 
inne, w tym uzyskanie szerokiego spo-
łecznego zrozumienia i konsensusu, 
schodzi na dalszy plan. 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” w stanowisku z 23 marca 
2020 r. przyjęło wprawdzie z zadowo-
leniem fakt tak szybkiej odpowiedzi 
rządu na potrzebę przeciwdziałania 
negatywnym skutkom ekonomicznym 
i społecznym epidemii wywołanej CO-
VID-19, jednak do projektu ustawy 
zgłosiło swoje uwagi. 

Przede wszystkim, wobec spodzie-
wanego wzrostu bezrobocia, za priorytet 
uznano wzrost wysokości zasiłku dla 
bezrobotnych, w szczególności dla tych, 
którzy utracili pracę w wyniku oddzia-
ływania COVID-19 i płacili składki na 
ubezpieczenie społeczne. Zwrócono także 
uwagę na pozakodeksowe formy zatrud-
nienia. NSZZ „Solidarność” postulował 
wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, 
zwiększenie zasięgu układów zbiorowych 
pracy na poziomie ponadzakładowym, 
wprowadzenie mechanizmów weryfika-
cji zasadności samozatrudnienia czy też 
zniesienie licznych zachęt do omijania 
stosunku pracy na rzecz innych form 
wykonywania pracy zarobkowej, a także 
objęcie świadczeniem opiekuńczym ro-
dziców dzieci w wieku 8–15 lat. 

Prezydium Komisji Krajowej „So-
lidarności” skrytykowało przyjęcie 
w ustawie dwudniowego terminu na 
zawarcie układu lub porozumienia 
w sprawie zasady ustalania warunków 
i trybu wykonywania pracy w okresie 
przestoju ekonomicznego lub obniżone-
go wymiaru czasu pracy oraz decydują-
ce stanowisko pracodawcy w przypadku 
niezawarcia stosownych porozumień w 
tym terminie. Podkreślono, że taki zapis 
może dialog i proces konsultacji i nego-
cjacji uczynić całkowicie fikcyjnym. 

W kwietniu 2020 roku  NSZZ „Soli-
darność” stanowczo zaprotestował prze-
ciwko brakowi konsultacji społecznych 
projektu ustawy o szczególnych instru-
mentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 
W stanowisku podkreślono, że działanie 
takie jest złamaniem podstawowych za-

sad dialogu społecznego, Konstytucji 
RP oraz prawa międzynarodowego. 
W ten sposób związki zawodowe po-
zbawione są części swoich uprawnień, 
co podważa, i tak już mocno osłabio-
ne, zaufanie NSZZ „Solidarność” do 
dobrych intencji strony rządowej.

Zwrócono uwagę, że rozszerza się 
świadczenia na rzecz osób, które pozosta-
wały poza wymogiem opłacania składek 
na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych i Fundusz Pracy. A to oznacza, że 
po raz kolejny najbardziej poszkodowani 
są pracownicy, którzy płacą sumiennie 
wszelkie daniny publiczne, i bez których 
nie byłoby możliwości zapewnienia jakie-
gokolwiek wsparcia dla pozostałych grup 
zatrudnionych. 

„Solidarność” zdecydowanie skry-
tykowała także wprowadzenie poprzez 
ustawy antycovidowe zmiany do ustawy 
konstytuującej powstanie Rady Dialogu 
Społecznego i przyznanie kompetencji 
powoływania i odwoływania członków 
RDS premierowi. Uznano, że jest to 
zasadnicza zmiana – poprzednio takie 
uprawnienia jako patron dialogu miał 
prezydent na wniosek zainteresowanych 
organizacji. 

Z jeszcze ostrzejszą krytyką spotkała 
się Tarcza 3.0 z 22 kwietnia 2020 roku. 
Związek wprost stwierdził, że została ona 
przyjęta pod naciskiem pracodawców. 
Tarcza 3.0 oznacza – zdaniem NSZZ 
„Solidarność” – likwidację ochronnej 
funkcji kodeksu pracy oraz zamach na 
funkcjonowanie związków zawodowych. 
Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji 
w okresie pandemii, NSZZ „Solidarność” 
nie godzi się na tak drastyczne ogranicze-
nie prawa pracowników do ochrony przez 
związki zawodowe, zwłaszcza w roku 
40-lecia swojego powstania – czytamy 
w stanowisku Prezydium Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”. 

Wprawdzie rząd nie zdecydował się 
na realizację systemowego postulatu 
„Solidarności” w sprawie podniesienia 
wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ale 
namiastką realizacji tego postulatu było 
ustawowe wprowadzenie tzw. dodatku 
solidarnościowego. Przyjęta w czerwcu 

Dialog 
społeczny 
w czasach 
kryzysu
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2020 roku ustawa zakładała wprowadze-
nie dodatku solidarnościowego w wyso-
kości 1400 zł. Mogły z niego skorzystać 
osoby, które po 15 marca 2020 roku, 
w następstwie COVID-19, straciły pra-
cę lub ich umowa wygasła. Świadczenie 
przysługiwało również bezrobotnym już 
zarejestrowanym w urzędzie pracy. 

Unia Europejska też opóźnia

Odrębną kwestią jest dialog na szcze-
blu instytucji unijnych. Temat ten podjęło 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” wobec opóźnień notyfikacji 
przez Komisję Europejską Tarczy Finan-
sowej PFR (Stanowisko Prezydium KK 
4/20). Podkreślono w nim, że epidemia 
COVID-19 spowodowała nie tylko cier-
pienie i śmierć tysięcy ludzi, ale również 
całkowicie zdemolowała funkcjonowa-
nie gospodarek krajów członkowskich. 
Pozrywane zostały łańcuchy dostaw, 
przedsiębiorstwa i całe branże od wielu 
tygodni znajdują się w stanie zamrożenia. 
Lawinowo rośnie bezrobocie, a wszelkie 
prognozy ekonomistów wskazują na głę-
boką recesję w całej UE. 

W tym kontekście Prezydium KK 
z niepokojem odniosło się do ponadmie-
sięcznego opóźnienia w notyfikacji przez 
UE pakietu pomocy tzw. Tarczy Finanso-
wej Polskiego Funduszu Rozwoju w wy-
sokości 25 miliardów złotych skierowanej 
do dużych przedsiębiorstw.

Nie znajdujemy żadnego usprawiedli-
wienia dla faktu, że w sytuacji, gdy polskie 
firmy znajdują się na skraju zapaści, gdy 
każdy dzień zwłoki grozi utratą kolejnych 
setek miejsc pracy, niezbędna pomoc jest 
tak długo wstrzymywana przez unijną 
machinę biurokratyczną – czytamy w sta-
nowisku. 

Wydaje się, że ten problem ma jednak 
zdecydowanie szerszy kontekst, wykra-
czający poza „unijną machinę biurokra-
tyczną”. Brak pomocy dla przedsiębiorstw 
energochłonnych miał być konsekwencją 
przyjętych kierunków polityki klimatycz-
nej, zmierzającej – w dużym uproszczeniu 
– do eliminacji takich firm z europejskiej 
przestrzeni gospodarczej. 

Zarzuty o brak dialogu na szczeblu 
europejskim spowodował też konflikt 
wokół kopalni węgla brunatnego Turów, 
który zaowocował kuriozalną decyzją 
Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości (TSUE) o natychmiastowym 
zaprzestaniu wydobycia na terenie ko-
palni. W praktyce oznaczałoby to nie 
tylko zwolnienie tysięcy pracowników, 
ale też zachwianie stabilności polskie-
go systemu energetycznego. W związ-
ku z tym odbyła się pod siedzibą TSUE 
manifestacja protestująca wobec tak 
arbitralnych i szkodliwych decyzji.

Według raportu Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego pt. „Tarcza Antykry-
zysowa. Koło ratunkowe dla firm i go-
spodarki?” tylko w roku 2020 2,8 mln 
etatów zostało objętych wsparciem w 
ramach Tarczy Finansowej 1.0 Polskiego 
Funduszu Rozwoju, 2,9 mln pracow-
ników otrzymało świadczenia na rzecz 
ochrony miejsc pracy na dofinansowanie 
wynagrodzenia pracowników w ramach 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, a 1,4 mln – otrzymało 
dofinansowania części kosztów wyna-
grodzeń pracowników oraz należnych od 
nich składek na ubezpieczenie społeczne. 
Te liczby czynią wielce prawdopodobnym 
szacunki rządowe, że działania antykry-
zysowe w czasie pandemii obroniły 5–6 
milionów miejsc pracy. Oczywiście stało 

się tak także dlatego, że sami pracownicy 
godzili się na czasowe zawieszenie wielu 
swoich praw, a pracodawcy dostrzegali 
wagę utrzymania zatrudnienia, aby po 
pandemii szybciej wrócić na ścieżkę 
wzrostu. Można więc sobie łatwo wyobra-
zić, czym skończyłoby się dzisiaj takie po-
dejście do potężnego kryzysu, jak miało 
to miejsce ponad dekadę temu, w którym 
dominowała przede wszystkim polityka 
zaciskania pasa. Wspomniany raport PIE 
pokazuje też absolutnie powszechne sko-
rzystanie z tarcz przez przedsiębiorców – 
aż 86 procent przedsiębiorstw skorzysta-
ło z tej pomocy, a 52 procent korzystało 
z więcej niż 10 instrumentów tarczy. 

W lutym 2020 roku bezrobocie wy-
niosło 5,5 procent (wg GUS) i było jed-
nym z najniższych w Unii Europejskiej. 
Co charakterystyczne, brak działań 
interwencyjnych państwa spowodował 
w trakcie poprzedniego kryzysu skokowy 
wzrost bezrobocia – w styczniu 2009 roku 
wynosiło ono 10,4 procent, a w styczniu 
2013 już 14,2 procent.

Trzeba też podkreślić, że możliwość 
uruchomienia kolejnych tarcz antykry-
zysowych wprost wiązała się z możliwo-
ściami budżetowymi. Warto zilustrować 
to wpływami do budżetu. W 2010 roku 
wpływy te oscylowały w granicach 250 
miliardów złotych. W 2015 wzrosły do 
289 miliardów. W budżecie na rok 2023 
zakładane są wpływy w wysokości po-
nad 604 miliardów złotych, czyli ponad 
sto procent większe niż osiem lat temu. 
Nawet biorąc pod uwagę rosnącą dwu-
cyfrową w 2022 roku inflację, to wzrost 
absolutnie skokowy.

Porozumienia zakładowe

Wprowadzenie tarcz (szczególnie Tar-
czy 1.0 w zakresie ochrony miejsc pracy) 
zaowocowało tysiącami porozumień 
zawieranych na szczeblu zakładowym. 
Procentowo największą ich liczbę zawarto 
w mikrofirmach zatrudniających do dzie-
więciu osób. W województwie pomor-
skim stanowiło to 67 procent wszystkich 
porozumień zakładowych. Wszystkie 
takie porozumienia musiały zostać do-
starczone do okręgowej inspekcji pracy. 
Zakładając nawet, że były wymuszone sy-
tuacją, to wydaje się, iż stanowiły małą re-
wolucję w obszarze dialogu społecznego, 
szczególnie właśnie w tych najmniejszych 
firmach, w których nie działają związki 
zawodowe. 

Zgodnie z ustawą wówczas poro-
zumienia zawierane były z przedsta-
wicielami pracowników, wyłonionymi 
na zasadach obowiązujących u danego 

pracodawcy. Większość porozumień 
obejmowała obniżenie czasu pracy wraz 
z proporcjonalnym obniżeniem wyna-
grodzeń i ustalenie zasad przestoju eko-
nomicznego. Ale zakładały też wydłuże-
nie okresu rozliczeniowego czasu pracy, 
skrócenie odpoczynku czy mniej korzyst-
ne warunki zatrudnienia pracowników 
niż wynikające z umowy o pracę. Część 
większych pracodawców, posiadających 
obowiązujące zakładowe układy zbiorowe 
pracy, zawierała porozumienia ze związ-
kami zawodowymi zakładające czasowe 
zawieszenie obowiązywania niektórych 
postanowień układowych. Oczywiście 
zakres porozumień uwarunkowany był 
sytuacją firmy – a ta w wielu przypadkach 
związana była z ograniczaniem produkcji 
lub świadczonych usług, a w niektórych 
przypadkach ich całkowitym wstrzyma-
niem (branża hotelarska, gastronomicz-
na). Wobec tego alternatywą dla tych 
działań były zwolnienia, co dla pracodaw-
ców także mogło oznaczać zdecydowanie 
wolniejsze wejście na ścieżkę ożywienia 
gospodarczego po okresie zamknięcia. 
W tym zakresie tarcze niewątpliwie swo-
ją rolę spełniły.

Praca zdalna remedium na 
pandemię

Często wybieranym sposobem prze-
ciwdziałania rozprzestrzenianiu się wi-
rusa była praca zdalna. Ale budziła ona 
też wiele emocji, pytań i wątpliwości. Aby 
praca zdalna była skuteczna i efektywna, 
musi odbywać się w odpowiednim oto-
czeniu – z dostępem do w miarę szyb-
kiego Internetu, z odpowiednim wypo-
sażeniem i w przystosowanym do tego 
pomieszczeniu. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy anty-
kryzysowej pracodawca może polecić 
pracownikowi wykonywanie, przez czas 
oznaczony, pracy określonej w umowie 
o pracę, poza miejscem jej stałego wyko-
nywania (praca zdalna), jednak pod wa-
runkiem, że pracownik ma umiejętności 
i możliwości techniczne oraz lokalowe 
do wykonywania takiej pracy i pozwala 
na to rodzaj pracy. Narzędzia i materiały 
potrzebne do wykonywania pracy zdalnej 
oraz jej obsługę logistyczną musi zapew-
nić pracodawca. Pracownik może używać 
narzędzi lub materiałów niezapewnio-
nych przez pracodawcę, pod warunkiem 
że umożliwia to poszanowanie i ochronę 
informacji poufnych. 

Generalnie praca zdalna stała się po-
niekąd symbolem walki z pandemią na 
terenie zakładów pracy, a pracodawcy 
zaczęli upatrywać w niej także możliwe-
go w przyszłości ograniczania kosztów 
funkcjonowania. Obie strony, a więc 
i pracodawcy, i pracownicy, dostrzegały 
i dobre, ale i negatywne skutki takiego 
rozwiązania. Oprócz potencjalnych kosz-
tów, pracownicy podkreślali często trud-
ności w godzeniu pracy zdalnej z życiem 
rodzinnym oraz brak szczegółowych re-
gulacji. Po stronie pracodawców także nie 
brakowało głosów krytycznych, sprowa-
dzających się przede wszystkim do dużo 
trudniejszej kontroli i – w konsekwencji 
– efektywności pracy zdalnej, a także 
kosztów wynikających z konieczności 
zapewnienia odpowiedniego sprzętu ko-
niecznego do jej wykonywania. 

Pod koniec pierwszego kwartału 2021 
roku (a więc w szczycie trzeciej fali pan-
demii) – według GUS – zdalnie praco-
wało w związku z sytuacją epidemiczną 
aż 14,2 procent w ogólnej liczbie pracu-
jących, w tym zdecydowana większość 

(blisko 25 procent wszystkich pracują-
cych) w sektorze publicznym. Pod koniec 
grudnia 2021 roku – 6,9 procent, a we 
września 2022 roku – 3,4 procent ogółu 
pracowników. Ale zmieniła się też struk-
tura zatrudnienia w trybie pracy zdalnej 
– zdecydowanie zaczął przeważać sektor 
prywatny. Zapewne ma to też związek 
z pracą w sektorze edukacji – pod koniec 
pierwszego kwartału 2021 roku w trybie 
zdalnym pracowało w tym sektorze aż 46 
procent zatrudnionych.

Wojna

Gdy większość krajów opracowywała 
plany odbudowy społeczno-gospodarczej 
na czas po pandemii, zaczął się kolejny 
kryzys. Już w drugim półroczu 2021 roku 
zaczęły rosnąć ceny surowców energe-
tycznych, co w konsekwencji windowało 
ceny energii i poziom inflacji. 

W lutym 2022 roku dobitnie okazało 
się po co i przez kogo prowadzona była 
gra na wzrost cen energii – agresja Ro-
sji na Ukrainę miała odbyć się niejako 
w cieniu kłopotów Europy Zachodniej. 
Niemniej reakcja większości europej-
skich krajów była jednoznaczna – ozna-
czała zerwanie z dotychczasową polityką 
wobec Rosji, wprowadzenie dotkliwych 
sankcji i wszechstronną pomoc dla Ukra-
iny. Trzeba powiedzieć, że sytuacja Polski 
na tle innych państw okazała się w miarę 
dobra – sprzyjała temu prowadzona od lat 
polityka dywersyfikacji dostaw surowców 
energetycznych, w tym przede wszystkim 
gazu i stopniowe uniezależnienie się od 
dostaw z Rosji. Oczywiście nie ochroniło 
to nas przed wzrostem cen – te rosły na 
wszystkich rynkach, ale na pewno zapew-
niło bezpieczeństwo dostaw. 

Polskie społeczeństwo, organizacje 
społeczne i instytucje publiczne wyjątko-
wo solidarnie włączyły się także w pomoc 
dla walczącej Ukrainy. 

Tarcze antykryzysowe

Aby powstrzymać wzrost cen, rząd 
wprowadził wiele tzw. tarcz. Jedną z nich 
była tarcza antyinflacyjna wprowadzająca 
w roku 2022 obniżkę stawek VAT na żyw-
ność, nawozy, gaz ziemny, energię elek-
tryczną i cieplną oraz paliwa silnikowe, 
a także obniżkę do minimum stawek ak-
cyzy na paliwa silnikowe, lekki olej opało-
wy i energię elektryczną oraz zwolnienie z 
akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych. 

Kluczowym elementem tarczy energe-
tycznej były dodatki osłonowe dla gospo-
darstw domowych, instytucji wrażliwych, 
które miały zniwelować rosnące ceny 
energii, gazu i żywności. Wsparcie objęło 
blisko 7 mln gospodarstw domowych, co 
stanowi prawie połowę wszystkich gospo-
darstw w naszym kraju, a koszt – ponad 
4 mld zł. 

Wysokości dopłat w przypadku go-
spodarstw domowych były uzależnione 
od dochodu. I tak np. gospodarstwo 4–5- 
osobowe mogło otrzymać 850 zł/1062,50 
zł (w zależności od źródła ogrzewania) 
przy założeniu, że dochód nie przekro-
czy 1500 złotych miesięcznie na osobę. 

Oprócz tego dodatek był przyznawany 
jednorazowo na główne źródło ciepła 
w gospodarstwie domowym bez kry-
terium dochodowego. I tak np. w przy-
padku, gdy głównym źródłem ciepła jest 
kocioł na paliwo stałe, piecokuchnia albo 
piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym 
lub innym rodzajem biomasy, z wyłącze-
niem drewna kawałkowego, dodatek 
wyniósł 3 tysiące złotych (podobnie dla 
gospodarstw wykorzystujących węgiel), 
a 2 tysiące złotych – gdy głównym źró-
dłem ogrzewania jest kocioł olejowy. 

Tak zwana tarcza solidarnościowa 
wprowadziła także dodatek elektrycz-
ny. Jego wysokość została zróżnicowana 
w zależności od rocznego zużycia energii 
elektrycznej uprawnionego gospodarstwa 
domowego. W przypadku, gdy zużycie 
w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwo-
ta dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie 
energii elektrycznej w gospodarstwie do-
mowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, 
wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Tarcza 
określa także mechanizm ustalania cen 
ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na 
cele mieszkaniowe i użyteczności publicz-
nej wg ceny średniej, z możliwością uzy-
skania przez takie zakłady rekompensaty. 

NSZZ „Solidarność” generalnie pozy-
tywnie opiniował przyjmowane działania 
osłonowe, choć zwracano uwagę na szcze-
góły – w przypadku dodatku elektryczne-
go na przykład – na brak zróżnicowania 
zużycia energii elektrycznej związanego 
z liczbą członków gospodarstwa domo-
wego (np. rodziny wielopokoleniowe ko-
rzystające z jednego punktu dostępowego 
do energii elektrycznej). 

Problemem, jak zwykle, okazał się też 
skrócony czas konsultacji – niektóre pro-
jekty trafiały do Związku już po pierw-
szym czytaniu w Sejmie. W tym czasie 
partnerzy społeczni w Radzie Dialogu 
zwracali także uwagę (Uchwała nr 114 
i 116) na konieczne wsparcie dla przed-
siębiorstw energochłonnych, stanowią-
cych podstawę polskiego przemysłu. Rząd 
taki program pomocowy opracował m.in. 
dla takich branż, jak hutnictwo, ceramika, 
produkcja cementu czy nawozów. 

Podsumowanie 

Ani wojna, ani pandemia nie opuściły 
nas z końcem 2022 roku. Ceny surowców, 
w szczególności gazu, zaczęły się stabilizo-
wać, gdy Europa udowodniła, że poradzi 
sobie bez rosyjskiego gazu, a swój gazowy 
potencjał uruchomiły Stany Zjednoczone. 
Nie wydaje się także, aby tej zimy zabrakło 
węgla – sprzyja temu na pewno życzliwa 
aura i dywersyfikacja dostaw. 

Niewątpliwie rok 2023 może się oka-
zać jednym z najtrudniejszych w ostatnich 
latach. W pierwszych dwóch kwartałach 
zapewne nie spadnie inflacja, a płace 
wzrosną w ograniczonym zakresie, z po-
wodu osłabienia wzrostu gospodarczego. 
Należy oczekiwać, że – zgodnie z założe-
niami rządowymi – jedynie nieznacznie 
wzrośnie bezrobocie. Czy rząd w więk-
szym stopniu niż do tej pory postawi na 
dialog społeczny?

Jacek Rybicki

Pandemia w liczbach 
Stan epidemii koronawirusa, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, obowią-
zywał w Polsce od 20 marca 2020 roku do 15 maja 2022 roku. Od 16 maja 2022 roku 
obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

Do 18 stycznia 2023 roku odnotowano 6 374 257 przypadków zakażenia różnymi 
odmianami koronawirusa. W tym okresie zarejestrowano 118 666 zgonów.

Pod koniec pierwszego 
kwartału 2021 roku (a 
więc w szczycie trzeciej fali 
pandemii) – według GUS – 
zdalnie pracowało w związku 
z sytuacją epidemiczną 
aż 14,2 procent w ogólnej 
liczbie pracujących, w tym 
zdecydowana większość 
(blisko 25 procent wszystkich 
pracujących) w sektorze 
publicznym. 
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Radykalne reformy gospodarcze 
wprowadzane po 1989 roku w Pol-
sce spowodowały uzasadnioną falę 
niezadowolenia społecznego, co ob-
jawiało się licznymi protestami i straj-
kami. Próbą uregulowania spornych 
spraw było rozpoczęcie negocjacji 
nad Paktem o przedsiębiorstwie pań-
stwowym w trakcie przekształcania. 
Stronami, które zasiadły przy stole 
negocjacyjnym, były: ówczesny rząd, 
NSZZ „Solidarność” oraz Konfedera-
cja Pracodawców Polskich. Po wielu 
spotkaniach dokument został podpi-
sany 22 lutego 1993 roku. 

Pakt o przedsiębiorstwie państwo-
wym w trakcie przekształcania zawie-
rał ustalenia dotyczące problematyki 
prywatyzacji przedsiębiorstw państwo-
wych, osłony socjalnej i innych palą-
cych kwestii społecznych. 

W pakcie zagwarantowano mię-
dzy innymi: możliwość podjęcia przez 
pracowników decyzji o wyborze drogi 
przekształceń własnościowych, udział 
pracowników prywatyzowanych przed-
siębiorstw w zarządzaniu spółkami, po-
wołanie Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych (w razie upa-
dłości i niewypłacalności pracodawcy). 
Ponadto w dokumencie położono na-
cisk na zasadę współuczestnictwa pra-
cowników w procesie prywatyzacji.

Na początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku panowało przekona-
nie o potrzebie prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych. Miało ono swoje 
odbicie w pakcie, jednak znalazło się 
w nim zalecenie niezwłocznego pod-
jęcia prac nad powszechnym udziałem 
społeczeństwa w  prywatyzacji majątku 
posiadanego przez państwo. 

W części pierwszej paktu znalazły 
się również zapisy rozbieżności w sta-
nowiskach co do poszczególnych za-
gadnień. I tak na przykład NSZZ „So-
lidarność” proponował, aby pracownicy 
mieli prawo do nabycia 25 proc. akcji 
prywatyzowanego przedsiębiorstwa, 
w tym 10 proc. nieodpłatnie i 15 proc. 
odpłatnie. Propozycja rządowa mówiła 
natomiast o 10 proc. nieodpłatnie i do 

30 lat temu podpisano Pakt o przedsiębiorstwie 
państwowym w trakcie przekształcania

HISTORIA DIALOGU SPOŁECZNEGO W POLSCE
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10 proc. po cenie preferencyjnej.  NSZZ 
„Solidarność” optował za wyłączeniem 
możliwości ustanowienia byłego dyrek-
tora lub komisarza likwidatorem przed-
siębiorstwa. Przeciwnego zdania była 
natomiast Konfederacja Pracodawców 
Polskich. Związek chciał również, aby 
w skład komisji „inwentaryzacyjnych” 
powoływanych w przedsiębiorstwach 
w związku z łączeniem  lub podziałem, 
wchodzili przedstawiciele związków za-
wodowych. Strona rządowa stała na sta-
nowisku niewłączania ich do składu. 

Druga część paktu dotyczyła przedsię-
biorstw państwowych i ich finansowania.

Część paktu poświęcona została 
układom zbiorowym pracy, ale tak-
że tworzeniu zakładowych funduszy 
świadczeń socjalnych, jak również 
problematyce BHP.

W dokumencie znalazły się zapisy 
dotyczące potrzeby dialogu społecz-
nego.

„Dla rozwoju gospodarczego kraju i 
poprawy życia obywateli konieczny jest 
stały dialog i poszukiwanie porozumie-
nia głównych partnerów społecznych: 
rządu, związków zawodowych i organiza-

cji pracodawców, zwłaszcza w dziedzinie 
monitorowania procesów gospodarczych 
i kształtowania zasadniczych propozycji 
makroekonomicznych, oceny stosowa-
nych mechanizmów i instrumentów oraz 
formułowania opinii i wniosków dotyczą-
cych priorytetów polityki gospodarczej 
i społecznej” – czytamy we wstępie do 
drugiej części paktu.

W pakcie pojawiła się także idea 
powołania Trójstronnej Komisji, jako 
forum, na którym miały być przygo-
towywane propozycje rozwiązań dla 
polityki społeczno-gospodarczej pań-
stwa: „Celem zabezpieczenia trwałego 
porozumienia głównych sił społecz-
nych: pracowników, pracodawców  oraz 
rządu w kwestii dochodowej nastąpi 
powołanie Trójstronnej Komisji zło-
żonej z przedstawicieli ogólnopolskich 
central związków zawodowych, organi-
zacji pracodawców i rządu”.

Pakt o przedsiębiorstwie państwo-
wym w trakcie przekształcania był  
umową społeczną – efektem dialogu 
społecznego, jeszcze zanim powstały 
jego ramy instytucjonalne. 

Małgorzata Kuźma

Negocjacje Paktu o przedsiębiorstwie państwowym. Na zdjęciu m.in.: ówczesna 
premier Hanna Suchocka, Marian Krzaklewski i śp. Andrzej Bączkowski (od 1991 do 
1996 r. był wiceministrem pracy, później ministrem).

Popyt na pracowników i niskie od kilku lat bezrobocie sprawiły zmianę 
podejścia wielu pracodawców do zatrudnianych przez nich ludzi. Tak zwany 
rynek pracownika, kiedy to ofert pracy jest więcej niż kandydatów, którzy 
byliby zainteresowani podjęciem pracy, spowodował, że to wielu pracow-
ników, szczególnie posiadających deficytowy zawód, może wybierać pra-
codawców, a nie odwrotnie. Coraz częściej biorą oni pod uwagę nie tylko 
wysokość zarobków, ale warunki pracy i to, czy dana firma dba o dobrostan 
swoich pracowników.

WELL-BEING, CZYLI DOBROSTAN

Zadowolony pracownik 
to wydajny pracownik

Aby zapewnić dobrostan (zwany też  well-being) w pracy, pracodawca powinien 
umożliwić swoim pracownikom realizowanie ich zadań w przyjaznej atmosferze, 
w której będą oni czuli się komfortowo. To z kolei wpłynie na ich stan fizyczny i 
psychiczny, a w konsekwencji na ich wydajność i zaangażowanie.

Obecnie wiele firm deklaruje, że jedną z zasad, którymi się kierują w swojej 
działalności, jest poszanowanie pracowników. Często słyszymy o społecznej odpo-
wiedzialności biznesu obowiązującej w firmach, nawet o tworzeniu wewnętrznych 
kodeksów etyki. Niestety, w wielu firmach kończy się to wszystko na deklaracjach.

Gdy z chęcią idziemy do pracy, czujemy się szanowani i lubiani zarówno przez 
przełożonych, jak i współpracowników,  a myśl o pracy nie wiąże się z ustawicznym 
stresem, mamy poczucie sensu tego, co robimy, a nasza praca jest doceniana – oznacza 
to, że mamy szczęście pracować w firmie, w której dba się o dobrostan pracownika.

Trudno jest zmierzyć coś takiego jak dobrostan, jego odczuwanie jest raczej 
subiektywne, jednak i on został poddany badaniom przez naukowców.

Profesor Martin Seligman, zwany również ojcem psychologii pozytywnej, poku-
sił się o stworzenie modelu, który określa dobrostan oraz czynniki sprzyjające jego 
pojawieniu się. Pierwsze litery nazw tych czynników w języku angielskim składają 
się na nazwę modelu PERMA.

Na pierwszym miejscu znalazły się  pozytywne emocje (positive emotions – P), 
czyli dobra atmosfera i pozytywny pogląd na życie. Jak w praktyce zadbać o dobrą 
atmosferę? Przykład idzie z góry, gdy przełożeni odnoszą się z szacunkiem do pra-
cowników, nie pozwalają na żadne formy dyskryminacji czy poniżania, przenosi się 
to także na stosunki między pracownikami. Dobrej atmosferze w pracy sprzyjają 
dobre warunki, np. estetyczna przestrzeń w biurze, specjalne miejsce, gdzie pra-
cownicy mogą zamienić kilka słów ze sobą albo zjeść posiłek.

Drugą składową modelu PERMA jest zaangażowanie (E – engagement), czyli podej-
mowanie wyzwań motywujących działanie. Pracownik, który identyfikuje się z miej-
scem pracy i angażuje się w swoje działania, jest na pewno wydajniejszy niż osoba, dla 
której praca jest obojętna, nie mówiąc o sytuacji, gdy wywołuje złe emocje.

W pracy ważne są także relacje (R – relationships), które mamy z osobami, 
z którymi współpracujemy. Ważne jest, aby pracownicy budowali dobre stosunki 
między sobą. Służy temu możliwość rozmawiania ze sobą czy wspólne spędzanie 
wolnego czasu lub wspólna działalność charytatywna.

Aby dobrze czuć się w pracy ważne jest także poczucie sensu tego, co się robi 
(M – meaning). Okazuje się, że jeśli nie wierzymy w sens naszej pracy, to prędzej czy 
później dopadnie nas frustracja, a może nawet wypalenie zawodowe, i nie pomogą 
nawet pieniądze i stanowisko.

Ostatnim elementem akronimu jest literka A, która oznacza angielskie achie-
vement/accomplishment, po polsku to osiągnięcia i docenienie wykonanej pracy. 
Dobrze wykonana praca powinna być zauważona, a pracownik powinien dostać 
o tym pozytywną informację.

Z przedstawionego modelu  widać, że aby w firmie stworzyć warunki dobrostanu 
dla pracowników, potrzebne jest podejście całościowe w różnych obszarach. Od 
stworzenia przyjaznych warunków pracy, poprzez odpowiednią komunikację we-
wnętrzną, jak i przeszkolenie menadżerów. Obecnie uważa się, że działania na rzecz 
well-being pracowników są jednym z priorytetów w nowoczesnych organizacjach

Małgorzata Kuźma
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Zapraszamy na szkolenia
Dział Programów Europejskich zaprasza na trzydniowe 

szkolenia z zakresu negocjacji w ramach projektu „Dialog 
społeczny kluczem do rozwoju”.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji eksperc-
kich działaczy związkowych uczestniczących w procesie 
dialogu społecznego, a tym samym zwiększenie potencjału 
Związku jako partnera społecznego zdolnego do odgrywa-
nia konstruktywnej, aktywnej i efektywnej roli w procesie 
kształtowania i określania warunków realizacji polityki go-
spodarczej i społecznej. Najbardziej znaczącą formą dialo-
gu społecznego są negocjacje układów zbiorowych pracy, 

czyli negocjacje 
pomiędzy stroną 
związkową/pra-
cownikami a pracodawcami dotyczące płacy i pracy, któ-
rych zwieńczeniem jest najczęściej wiążący i wykonalny 
układ zbiorowy pracy. 

Planujemy przeszkolenie 160 osób w 10 grupach szko-
leniowych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach. Zgłoszenia 
przyjmuje Maria Kościńska, tel. 509 839 017, e-mail: 
m.koscinska@solidarnosc.gda.pl

Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez
Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu 
„Dialog Społeczny – Godna Praca”.
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W Gdańsku, w myśl standardu In-
dustry 4.0, zostanie zbudowana hala 
do produkcji wież offshore i turbin 
wiatrowych o mocy ponad 14 MW. To 
prawie dwa razy więcej niż mają dziś 
średnio turbiny wiatrowe. Większa moc 
oznacza, że inwestorzy mogą postawić 
mniej wiatraków i zwolnić miejsce dla 
kolejnych projektów. Zakład będzie 
posiadał moce produkcyjne zdolne do 
realizacji 120 wież rocznie. Ma powstać 
na terenach ARP na wyspie Ostrów. 

„Agencja Rozwoju Przemysłu, jako 
jeden z sygnatariuszy Porozumienia 
sektorowego na rzecz rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej w Polsce, podejmu-
je szereg działań związanych z rozwojem 
MEW w Polsce, a jednym z nich jest pla-
nowana kooperacja z GRI Renewable In-
dustries, S.L.” – czytamy w komunikacie 
Cezariusza Lesisza, prezesa ARP.

Grupa MEW

Jednym z celów ARP SA jest wspie-
ranie branż przyszłości, w tym morskiej 
energetyki wiatrowej (MEW). Powoła-
na przez ARP SA Grupa Przemysłowa 
Baltic ma za zadanie odbudować pol-
ski przemysł stoczniowy jako elemen-
tu MEW. W jej skład wchodzą Ener-
gomontaż Północ-Gdynia oraz Baltic 
Operator (obie spółki prowadzą działal-
ność w branży offshore). W Grupie Ka-
pitałowej ARP SA są w ramach MEW: 
Odlewnia Rafamet, Kuźnia Raciborska 
(odlewy z żeliw sferoidalnych) i spółka 
ENERGOP, zajmująca się prefabrykacją 
rurociągów i konstrukcji stalowych dla 
sektora offshore.

Grupa Przemysłowa Baltic prowadzi 
działalność gospodarczą w segmentach: 
wieże wiatrowe, konstrukcje stalowe 
onshore/offshore, jednostki pływające. 
Wraz ze spółkami zależnymi wyprodu-
kowała już ponad 4 tys. sekcji lądowych 
wież wiatrowych i serię trafostacji.

GRI Renewable Industries, S.L. od 
15 lat rozwija działalność produkcyjną 
wież wiatrowych i kołnierzy dla ener-
gii wiatrowej. Posiada 18 zakładów 
produkcyjnych: w Hiszpanii, USA, 
Brazylii, Argentynie, Chinach, Turcji, 
Indiach i RPA.

Bałtyk ma warunki

Potencjał mocy w polskiej wyłącznej 
strefie ekonomicznej Bałtyku jest szaco-
wany na ok. 28 GW. Bałtyk ma dogodne 
warunki naturalne, wieje nad nim moc-
ny i stabilny wiatr, akwen naszej strefy 
ma relatywnie niewielką głębokość. 

A to powoduje niższe koszty budowy 
i eksploatacji MEW. Wniosek? Polska 
powinna stać się ważnym producentem 
wież wiatrowych. Współpraca z mię-
dzynarodowymi koncernami pozwoli 
zdobyć najnowszą technologię i pozy-
skać zamówienia. Stąd porozumienie 
ARP z dostawcami kluczowych techno-
logii, z General Electric oraz Siemens 
Gamesa Renewable Energy.

Obecnie najczęściej montowane łopaty 
wiatraków (wież) mają długość 80 metrów, 
ważą 35 ton, wysokość całkowita wieży z 
jej mocowaniem to ok. 270 metrów, czyli 
wyżej niż Pałac Kultury i Nauki z iglicą. 

Turbina wiatrowa Siemensa o mocy 
14 MW, zaprezentowana w 2021 roku, 
ma wirnik o średnicy 222 metrów, 
łopaty o długości 108 metrów, czyli 
więcej niż ma boisko piłkarskie (105 
m). Jest już prototyp wersji ulepszonej 
o wirniku średnicy 236 metrów. Ma być 
dostępna w 2024 roku, co pokrywa się 
z terminem instalacji pierwszych farm 
wiatrowych na polskim morzu.W wy-
ścigu technologicznym są też duńsko-
-japoński MHI Vestas (Mitsubishi/Hi-
tachi) i amerykański General Electric.

 
Związkowcy są „za”

Karol Guzikiewicz, lider NSZZ „S” 
w Stoczni Gdańskiej, przedstawił 6 lu-
tego br. na zebraniu członków Zarzą-
du Regionu Gdańskiego perspektywy 
dla stoczni i w związku z planowanym 
uruchomieniem fabryki elementów 
wież wiatrowych. Wytwórnia powsta-
nie na terenach będących własnością 
ARP SA na wyspie Ostrów. Zatrudnie-
nie stałe znajdzie tam co najmniej 400 
osób. Kompleks stoczniowy umożliwi 
produkcję sekcji morskich wież wiatro-
wych, a jego usytuowanie na Ostrowie 
zapewni bezpośrednią możliwość ich 
spedycji drogą wodną.

– Przyszłością naszej stoczni i całej 
gospodarki morskiej jest energetyka 
wiatrowa i wiatrowe wieże morskie, 
czyli instalacje offshore. Energetyczny 
projekt jest rozpisany nie na dwa – trzy 
lata, a na lat 20, może 30. Realne stają 
się działania, które doprowadzą do bu-
dowy tu, na miejscu, fabryki konstruk-
cji stalowych na potrzeby energetyki 
wiatrowej. Potrzebne będą też później 
wykwalifikowane kadry do obsługi 
morskich farm wiatrowych. O ile budo-
wa fabryki jest niemal pewna, to braki 
kadrowe mogą dać się we znaki – rela-
cjonował i przestrzegał Guzikiewicz.

Wróciło więc pytanie wymagające 
pilnej odpowiedzi: Czy można odbudo-

wać przemysł stoczniowy bez wykształ-
conych kadr? Zastanawiali się nad tym 
Krzysztof Żmuda, przewodniczący KM 
NSZZ „S” Remontowa Shipbuilding SA, 
i Karol Guzikiewicz. Reforma szkolnic-
twa wyższego wicepremiera Jarosława 
Gowina, ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego w latach 2015–2020 – uderzy-
ła w kształcenie inżynierów w sektorze 
okrętowym. Nadal brakuje w Rozpo-
rządzeniu o klasyfikacji dziedzin nauki 
(MNiSW z 20 września 2018 r., dziś 
MEiN z 11 października 2022 r.) dyscy-
plin naukowych związanych z przemy-
słem stoczniowym. Od czterech lat Rada 
Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego 
oraz Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „S” 
biją w tej sprawie na alarm. Jest to o tyle 
istotne, że w wyścigu o kontrakty już 
jesteśmy z tyłu, gdyż firmy zagranicz-
ne dysponują nie tylko odpowiednim 
know-how, ale i technologiami. 

MEW to wysoka technologia, a co za 
tym idzie – udział w niej to zdobywanie 
nowych kompetencji przez nasze rodzi-
me firmy. Oznacza to też podwyższanie 
kwalifikacji pracowników. Obok budo-
wy i serwisu farm wiatrowych będzie 

też rynek budowy statków serwisowych. 
Wieże morskie są znacznie większe od 
lądowych i muszą być zabezpieczone 
przed oddziaływaniem słonej wody. 
Możemy zapewnić dogodną lokalizację 
portom serwisowym i wyszkolone zało-
gi. O ile w perspektywie dwóch – trzech 
lat wyszkolimy specjalistów. Czasu jest 
mało i nie można stracić ani miesiąca. 
Miejsc pracy nie zabraknie. Szacunki 

mówią, że do 2040 roku na naszym Wy-
brzeżu powstanie łącznie ok. 24 tysięcy 
nowych miejsc pracy.

Gigantyczna elektrownia 

O ile plan się powiedzie, północna 
Polska stanie się potężną elektrownią. 
Są decyzje dotyczące budowy farm wia-
trowych w polskiej strefie ekonomicznej 
na Morzu Bałtyckim. Pierwsza dotyczy 
Polskiej Grupy Energetycznej, druga 
PKN Orlen. Oba koncerny mają zgody 
na utworzenie przedsiębiorstw z zagra-
nicznymi partnerami. Powstało joint 
venture Polskiej Grupy Energetycznej 
oraz duńskiej firmy Ørsted Wind Po-
wer, która jest częścią grupy kapitało-
wej duńskiego skarbu państwa. Druga 
„koncentracja” dotyczy PKN Orlen oraz 
NP Baltic Wind, należącej do kanadyj-
skiej grupy Northland (współpraca na 
bazie spółki Baltic Power, kontrolowa-
nej przez PKN Orlen). Projekt technicz-
ny oraz budowlany wykonuje brytyjska 
Offshore Design Engineering Ltd. 

Polska Grupa Energetyczna SA pla-
nuje budowę trzech morskich farm wia-
trowych w polskiej strefie Bałtyku: Elek-
trownia Wiatrowa Baltica 1 (moc 0,9 
GW), Baltica 2 o mocy 1,5 GW i Baltica 
3 o mocy 1,04 GW. Otrzymały one od 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
warunki przyłączenia do Krajowych 
Sieci Energetycznych. Rozruch planuje 
się w 2030 roku. Prywatna Polenergia 
SA i jej udziałowiec – norweski Equinor 
– realizują morską farmę wiatrową 81 
km (44 mile) od portu w Łebie, na wo-
dach o głębokości 25–35 metrów i dwie 
na wysokości gmin Smołdzino i Łeba, 
w odległości 27 i 40 km od portu w Łe-
bie, na głębokościach do 40 metrów. Ich 
łączna moc wyniesie 3,5 GW.

Zgodnie z harmonogramem, pierw-
sza dostawa energii elektrycznej z bał-
tyckich farm wiatrowych z polskiego 
obszaru gospodarczego ma nastąpić 
pod koniec 2025 roku.

Artur S. Górski

W GDAŃSKU POWSTANIE FABRYKA WIEŻ WIATROWYCH DLA SEKTORA OFFSHORE

Gigantyczna 
elektrownia 

Rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Baltic Towers sp. z o.o. oraz 
hiszpańska GRI Renewable Industries, globalna firma realizująca projekty 
energetyki wiatrowej, podpisały 19 stycznia br. umowę joint venture o bu-
dowie w Gdańsku fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej. Wartość 
inwestycji to ponad 150 milionów euro, planowane uruchomienie produkcji 
– w 2025 roku. 

Grupa Przemysłowa Baltic prowadzi działalność gospodarczą w segmentach: wieże wiatrowe, konstrukcje stalowe onshore/
offshore, jednostki pływające. 

Karol Guzikiewicz: 
– Energetyczny projekt jest 
rozpisany nie na dwa – trzy 
lata, a na lat 20, może 30. 
Realne stają się działania, 
które doprowadzą do 
budowy tu, na miejscu, 
fabryki konstrukcji stalowych 
na potrzeby energetyki 
wiatrowej. 

Agencja Rozwoju Przemysłu SA oraz GRI Renewable Industries, S.L. rozpoczyna 
realizację inwestycji na rzecz morskiej energetyki wiatrowej.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
9,1 proc. – o tyle więcej mieszkań 
oddano do użytkowania w styczniu 
2023 r. w porównaniu z tym samym 
miesiącem roku ubiegłego.

20 proc. – o tyle wzrosła w ciągu 
siedmiu miesięcy zdolność kredyto-
wa Polaków.

18,5 proc. – o tyle droższa była 
produkcja sprzedana przemysłu 
w styczniu tego roku w porównaniu 
ze styczniem 2022 r.

23,1 proc. – o tyle niższa była sprze-
daż detaliczna w styczniu 2023 r. 
w porównaniu z zeszłorocznym 
grudniem.

13,1 proc. – o tyle według wstęp-
nych danych wzrosły ceny produkcji 
budowlano-montażowej w styczniu 
tego roku w porównaniu ze stycz-
niem 2022 roku.

5,5 proc. – to styczniowa stopa 
bezrobocia rejestrowanego według 
szacunków Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. W poprzednim 
miesiącu była niższa o 0,3 proc.

6883,96 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w styczniu 2023 r. W porównaniu 
z grudniem zeszłego roku spadło 
o 6,1 proc.

17 proc.  – o tyle średnio wzrosły 
ceny materiałów budowlanych 
w styczniu 2023 r. w porównaniu 
z wysokością sprzed roku.

LICZBA MIESIĄCA

14 081 

Profesory się nie znają  Gdzie najczęściej 
„dają w łapę”?
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Polska przyjęła więcej uchodźców niż jakikolwiek inny 
naród; wasza hojność i gotowość do otwarcia swoich serc 
i domów – to niezwykłe.

Prezydent USA Joe Biden

Pojęciem denializm lub negacjo-
nizm określa się odrzucanie wiedzy na-
ukowej. Przykładem może być negowa-
nie istnienia Holokaustu, zaprzeczanie 
kulistości kształtu Ziemi, dowodzenie 
szkodliwości szczepień lub stosowania 
chemioterapii, ale też wypieranie szko-

dliwości palenia papierosów lub otyłości. 
Jest wiele przyczyn takiej postawy, na 
przykład dyskomfort czy chęć zyskania 
popularności. Jednak motywacja bywa 
też czysto �nansowa – to chęć zarobienia
na sprzedaży pseudonaukowych książek 
czy leków.

Przeciwzapalne działanie kawy jest 
znane badaczom od lat. Jednak na-
ukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze 
stwierdzili, że dodanie do niej odrobi-
ny mleka podwaja efekt. Ich zdaniem 
za działanie to odpowiada połączenie 

zawartych w kawie polifenoli z obec-
nymi w mleku białkami. Badacze nie 
wykluczają, że podobny efekt może 
dać łączenie innych wysokobiałkowych 
produktów z tymi zawierającymi poli-
fenole.

Na stan zapalny kawa z mlekiem

Aż 85 proc. uczestników badania por-
talu Pracuj.pl „Urlopy rodzicielskie. Nowe 
otwarcie” popiera zapowiadane urlopy 
rodzicielskie dla ojców. 53 proc. pracują-
cych panów wyraziło jednak obawę, że 

szef źle odebrałby skorzystanie przez nich 
z tego świadczenia i wskazało na ogólnie 
negatywne nastawienie pracodawców 
do brania przez mężczyzn urlopów zwią-
zanych z wychowaniem dzieci.

Popieramy urlopy „Tylko dla taty”…

Z badania Columbus Energy wynika, 
że według aż 87 proc. uczestników bez-
pieczeństwo energetyczne Polski zwięk-
szyłyby inwestycje w odnawialne źródła 
energii (OZE). Nasi rodacy wykazali też 
dużą przychylność wobec planów budo-

wy farm wiatrowych w pobliżu domów 
– aż 42 proc. badanych właścicieli wol-
no stojących domów jednorodzinnych 
nie miałoby nic przeciwko wiatrakowi w 
odległości co najmniej kilometra od ich 
budynków.

…i odnawialne źródła energii

Według badającej poziom korupcji 
w 180 krajach z całego świata organi-
zacji Transparency International naj-
uczciwsza pod tym względem okazała 
się Dania – jej wskaźnik wyniósł 90 na 
100 punktów. Na drugim miejscu naj-
mniej skorumpowanych krajów znalazły 
się Finlandia i Nowa Zelandia – które 
oceniono na 87 punktów. Trzecią po-

zycję zajęła Norwegia (84 punkty). Na 
ostatniej pozycji uplasowała się Soma-
lia, której przyznano tylko 12 punktów, 
a na kolejnych pozycjach „odwrócone-
go podium” znalazły się Syria i Sudan 
Południowy (oba z 13 punktami) oraz 
Wenezuela (14 punktów). Jeśli chodzi o 
Polskę, nasz kraj zajął 45. pozycję, którą 
dało nam przyznane 55 punktów. 

Podstawowe zasady recyklingu pozna-
ją już przedszkolaki, a coraz większą popu-
larność zyskuje jego „młodszy brat” – upcy-
kling. To pojęcie oznacza wytwarzanie 
na bazie surowców wtórnych produktów 
o wysokiej wartości. Czasem są to dobra 

luksusowe: z części samochodowych moż-
na „wyczarować” na przykład biżuterię, z 
drewna pochodzącego z rozbiórki – me-
ble, z naczepy chłodniczej – mobilny hotel, 
a ze zdemontowanej turbiny wiatrowej 
– element architektoniczny.

Luksusowe oblicze 
wtórnego wykorzystania
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(11 327 po rozpoczęciu najazdu na 
Ukrainę) – tyle sankcji łącznie nałożyły 
na Rosję państwa z całego świata.
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Członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 6 lute-
go minutą ciszy pożegnali Janinę Wehrstein, osobę, która do ostat-
nich chwil niosła pomoc ludziom, szczególnie tym, którzy mieli za 
sobą więzienną traumę. Była sekretarzem Stowarzyszenia „Godność”, 
prowadziła penitencjarne stowarzyszenie „Patronat”. Zmarła w nie-
dzielę, 5 lutego 2023 r. w wieku 93 lat. 

Swoją pracę zawodową zaczęła w 1949 r. jako referent zaopatrzenia ma-
teriałowego w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm. 
Pracowała następnie jako   ekonomistka w Gdańskich Zakładach Drobiar-
skich, sekretarka w Sopockich Zakładach Przemysłu Terenowego w Sopo-
cie,  kierownik sekretariatu w Biurze Projektów Budownictwa Komunalne-
go w Gdańsku, ekonomistka  w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie 
Konserwacji Zabytków (wyrzucona z pracy za wyniesienie planów Zamku 
w Malborku). Od września 1980 r. w „Solidarności”. 

Po raz pierwszy została zatrzymana przez komunistyczne władze (UBP) 
w 1956 r. za niewłaściwe zachowanie podczas akademii na cześć Armii Czer-
wonej. W jej aktach znalazła się wówczas adnotacja: ,,obca klasowo”.

Od 14 grudnia 1981 r. współorganizowała akcje protestacyjne, w tym 
strajk w PKZ. 16 grudnia 1981 r. została pobita przez ZOMO podczas de-
monstracji w Gdańsku i trafiła do szpitala. Założono jej 17 szwów na głowę. 
W styczniu 1982 r. udostępniła swoje mieszkanie na podziemną drukarnię, 
gdzie drukowano pismo „Gryps” sygnowane przez Terytorialno-Związkowy 
Komitet Samoobrony Społecznej „Solidarność”. Zwolniona została z pracy 
w połowie 1982 r. 13 sierpnia 1982 r. została aresztowana i osadzona do 29 
lipca 1983 r. w Areszcie Śledczym w Gdańsku.  

Po wyjściu z aresztu pracowała m.in. jako sekretarka w Zespole Adwo-
kackim nr 6 i nr 14. Jednocześnie do 1986 r.  uczestniczyła w redagowaniu 
podziemnego pisma TKZ Gdańskiej Stoczni Remontowej „Informator”; była 
kolporterką podziemnych pism „Nasz Czas” i „Rozwaga i Solidarność”. 9 
października 1985 r. ponownie została aresztowana. 8 września 1986 r.  zwol-
niona z aresztu na mocy amnestii. W latach 1986–1988 była kierownikiem 
Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”. W sierpniu 1988 
r. w parafii św. Brygidy w Gdańsku była skarbniczką MKS, organizatorką 
pomocy dla strajkujących. Od 13 do 27 grudnia 1988 r. w jej mieszkaniu gło-
dówkę przeciw obowiązkowej służbie wojskowej prowadziła grupa działaczy 
WiP. Od roku 1989 do 1991 była kierownikiem Działu Interwencji i Porad 
Prawnych ZRG NSZZ „S”, w latach 1991–1993 dyrektorem Biura Poselsko-
-Senatorskiego NSZZ „S” w Gdańsku, a w latach 1993–1997 asystentem 
w Biurze Poselskim Bogdana Borusewicza.

Od 1989 r. współzałożycielka i członek zarządu Gdańskiego Oddziału 
Rodziny Katyńskiej, od 1991 r. przewodnicząca oddziału gdańskiego Stowa-
rzyszenia Penitencjarnego Patronat, od 2002 r. członek zarządu. 

Patriotyczną postawę wyniosła z domu rodzinnego. Jej ojciec, inż. Władysław 
Jan Wehrstein, przemysłowiec, fabrykant w Stryju i kpt. rezerwy, został zamor-
dowany przez NKWD w Bykowni (jest na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej).  

– Poznałem Janinę po moim wyjściu z więzienia. Od razu, mimo swej 
kobiecości, było widać, że jest odważna, ale wyjątkowo skromna. Pomagała 
politycznym i pochylała się nad niedolą skazanych z innych paragrafów. 
Założyła tu oddział Komisji Interwencyjnej Solidarności. Chodziła na roz-
prawy, zbierała informacje o aresztowanych – wspomina Czesław Nowak, 
prezes Stowarzyszenia „Godność”.  

W latach 1982–1983 była rozpracowywana przez Wydział II/Inspektorat 
2 WUSW w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. 
„Cela” (dot. kolportażu nielegalnego biuletynu „Gryps”). Została odznaczona 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Janina Wehrstein spoczęła na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. 
(asg)

Demonstracja po mszy św. za ojczyznę. Na pierwszym planie Janina Wehrstein.

Odeszła śp. Janina Wehrstein, 
patriotka, związkowiec, 
obrońca prześladowanych 

O Panie, ożyw mnie i dobądź z głębin ziemi 
Ps 7,11

Naszym Koleżankom Irenie Jenda oraz Joannie Jenda wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci Męża i Ojca

ś.p.

Henryka Franciszka Jenda 
oraz otuchy w tych trudnych chwilach 

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

Zanim rozlegnie się Alleluja...

Najważniejsze chrześcijańskie święto 
poprzedza czterdziestodniowy Wielki 
Post. W tym czasie powstrzymujemy 
się od urządzania hucznych zabaw, 
tradycyjnie odmawiamy też sobie 
różnych przyjemności. Warto jednak 
pamiętać, że post nie jest tylko tra-
dycją, lecz powinien być przeżywany 
świadomie.

Zacznijmy od początku. Wielki Post 
poprzedza często dzień, kiedy pozwala-
my sobie na folgowanie przyjemnościom 
kulinarnym, a nawet pewne obżarstwo 
– w Polsce jest to tłusty czwartek, kiedy 
objadamy się pączkami i faworkami, a na 
przykład w Irlandii „naleśnikowy ponie-
działek”, kiedy mieszkańcy tego kraju sma-
żą i jedzą duże ilości naleśników. Obecnie 
takie dni są tylko miłą tradycją, ale dawniej 
miały znaczenie praktyczne – chodziło o 
wyczerpanie zapasów cukru, mąki i tłusz-
czu, których na wielu terenach odmawiano 
sobie przez całe czterdzieści dni, a także o 
odpowiednie przybranie na masie, żeby 
przeżyć ten czas. Osoby uważające post 
ilościowy i jakościowy w Środę Popielco-
wą i Wielki Piątek za okrucieństwo powin-
ny bowiem wiedzieć, że dawniej w te dni 
często rezygnowano z jedzenia w ogóle, 
ograniczając się do picia wody, a lista pro-
duktów, których unikano przez cały czas 
postu, była długa.

Prawdziwy sens postu
Dlaczego czterdzieści dni? Według 

świętego Łukasza właśnie przez taki czas 
pościł na pustyni sam Pan Jezus. Potem 
nastąpiło słynne kuszenie. Połączenie tych 
dwóch elementów nie jest przypadkowe i 
wyjaśnia prawdziwy sens Wielkiego Postu, 
którego czasem wydają się nie rozumieć 
nawet osoby głęboko wierzące. Często 
można spotkać się z sugestiami, że post 
jest anachroniczną pozostałością czasów, 
kiedy ludzie nosili włosiennice, biczowali 
się i stosowali inne wymyślne praktyki, 
uważając ciało za siedlisko zła, że wykrzy-
wia obraz Boga, robiąc z niego okrutnika 
oczekującego, że ludzie będą niepotrzeb-
nie cierpieć, i że zamiast odmawiać sobie 
słodyczy albo telewizji lepiej starać się 
być milszym dla sąsiada lub odwiedzić 
niespecjalnie lubianego krewnego. Warto 
jednak podkreślić, że chrześcijanin jest zo-
bowiązany do miłości bliźniego przez cały 
rok. Post służy czemu innemu – chodzi o 
wzmacnianie woli, aby zwiększyć gotowość 
do większych poświęceń. Jeśli jesteśmy w 
stanie odmówić sobie cukierka lub odcin-
ka ulubionego serialu, łatwiej będzie nam 
na przykład zrezygnować z przypadkowe-
go romansu lub wyparcia się wiary w celu 
osiągnięcia jakiejś korzyści. 

A jeśli chodzi o miłość bliźniego, w 
Wielkim Poście pojawiają się przecież dwa 
dodatkowe wezwania. Pieniądze zaoszczę-
dzone na słodyczach warto przeznaczyć na 
jałmużnę wspierającą kogoś potrzebującego, 
a w czasie, gdy nie oglądamy telewizji, mo-
żemy pomodlić się za nawrócenie grzeszni-
ków lub dusze już cierpiące w czyśćcu.

Każdy wybiera sobie 
postanowienia sam

Odnośnie słodyczy trzeba jednak pod-
kreślić, że nigdzie nie jest napisane, że każ-
dy katolik jest zobowiązany do unikania 
ich w poście. Taki zakaz nie pojawia się 
również w odniesieniu do alkoholu. Po-
stanowienia wielkopostne mają sens, gdy 
dobieramy je sobie sami, wiedząc, rezygna-
cja z czego będzie w naszym przypadku 
pomocna. Z tych samych powodów należy 
unikać odchylenia w drugą stronę – de-
precjonowania czyichś postanowień jako 
„dziecinnych”. A co, jeśli rezygnacja ze słu-
chania muzyki będzie dla kogoś bodźcem, 
który przybliży go do Boga?

Dla Boga i siebie samego

Na koniec warto pamiętać o słowach 
samego Pana Jezusa, który przestrzegał 
przed wykonywaniem warunków postu 
na pokaz. Niezależnie od tego, z czego 
zdecydowaliśmy się zrezygnować, nie na-
rzekajmy, jak bardzo jest nam ciężko. Nie 
chwalmy się przeznaczanymi na jałmużnę 
kwotami, podkreślając własną wspaniało-
myślność. Uliczne drogi krzyżowe wpisały 
się w nasz folklor, ale uszanujmy wolę tych, 
którzy chcą modlić się w małej izdebce. 
W Wielkim Poście nie chodzi przecież o 
demonstrację wobec innych, a o własne, 
wewnętrzne przygotowanie się na zmar-
twychwstanie Zbawiciela, który oddał za 
nas życie.

Martyna Werra

Zrównoważony rozwój to nie tylko 
hasło, ale i powszechnie znane obecnie 
działanie w aspekcie gospodarczym 
i cywilizacyjnym przywracającym na-
leżne znaczenie regionom Polski do-
tychczas zaniedbanym.

To obecna ekipa rządząca odrzuciła 
zasadę swoich poprzedników, w myśl 
której kraj miał się rozwijać na zasadzie 
polaryzacyjno-dyfuzyjnej. Wiemy, że 
ta zasada zupełnie nie spełniała ocze-
kiwań, bowiem niektóre regiony i duże 
miasta stawały się jeszcze bogatsze, 
a regiony biedniejsze stawały się jesz-
cze biedniejsze. A przecież obywatele 
naszego kraju mieli co do godności być 

równi, mieli mieć równe prawa, równe 
szanse rozwoju.

Chciałbym jednak rozszerzyć poję-
cie zrównoważonego rozwoju w odnie-
sieniu do osobowości człowieka. Mam 
tu na myśli zachowanie równowagi 
między rozwojem materialnym i du-
chowym człowieka. Konsumpcjonizm, 
hedonistyczny styl życia zdominowały 
naszą rzeczywistość i stanęły nierzadko 
na przeszkodzie rozwoju duchowego. 
Znamy to rzymskie przysłowie: Chleba 
i igrzysk. Igrzyska – płytka rozrywka, 
doznania artystyczne mogą co najwyżej 
zapełnić pewną potrzebę duchową, ale 
niekoniecznie przyczynić się do ducho-

wego rozwoju. Czasem, jak wiemy, mogą 
zagrozić duchowemu rozwojowi. Czło-
wiek o bogatej osobowości to ten, który 
dba nie tylko o rozwój intelektualny, kul-
turalny, ale i o rozwój moralny, ducho-
wy, a jeśli jest wierzący, także o rozwój 
religijny. Religia nie stoi na przeszkodzie 
zrównoważonego rozwoju, wręcz prze-
ciwnie, ubogaca osobowość człowieka. 
Wiara i rozum niekoniecznie muszą stać 
w opozycji, jak pisze w encyklice Fides et 
ratio Jan Paweł II.

Dziękuję za życzliwe przyjęcie po-
przedniego felietonu.
14 lutego 2023 r. 

Zbigniew Bulczak

LISTY DO REDAKCJI

Zrównoważony rozwój
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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.

 Tak powstała Polska Partia Niepodległościowa, 
w której prezydium oprócz Szeremietiewa i Ander-
sa zasiedli Marian Banaś, Lech Jęczmyk, Andrzej 
Rozpłochowski i Tadeusz Stański. Wkrótce Hania 
poznała Alicję Cebulę, będącą „kontaktem” z PPN, 
a następnie w jej mieszkaniu zaczęły odbywać się 
zebrania nowej partii. Repertuar wydawniczy dru-
karskiej grupy poszerzył się o poważniejsze pisma, 
które były rozdawane przy wyjściu robotników ze 
Stoczni Gdańskiej i Remontowej. W tę nową aktyw-
ność bardzo zaangażował się Mirek Błaszkiewicz, 
który ochoczo dźwigał torby z wydawnictwami. Po 
prasę niepodległościową przyjeżdżali do Gdańska 
patrioci z całej Polski. Przy okazji działania w PPN 
Hania poznała wiele nowych osób, w tym ener-
giczną Janinę Jauer, z którą łatwo znalazły wspólny 
kontakt.

*    *    *

Gdańsk 1986 r.

Pewnego razu została zatrzymana przez mi-
licjanta. Na nieszczęście miała przy sobie ulotki. 
Trafiła na UB.

Zniosła upokarzającą rewizję. Kiedy jednak mi-
licjant nazwał ją kurwą, nie wytrzymała. Uderzyła 
go w twarz. Oddał jej, znacznie mocniej.

Została przewieziona do aresztu na Kurkowej. 
Przez jedenaście dni codziennie ją przesłuchiwano, 
nie szczędząc przy tym bicia.

Gdy wreszcie wyszła na wolność, zbliżała się 
Wielkanoc.

Powoli przekroczyła próg aresztu. Poczuła na 
twarzy ciepłe promienie słońca. Szła powoli, obolała 
i osłabiona. Obserwowała spacerujących beztrosko 
ludzi, uśmiechnięte matki wiozące w wózeczkach 
dzieci.

– Po co to robię? – zapytała samą siebie.
I sama sobie odpowiedziała: „Dla Solidarno-

ści”.
I w miarę możliwości dumnym krokiem ruszyła 

do mieszkania.
Następnego dnia  pojawili się młodzi drukarze. 

Stanęli na progu i czekali, niepewni, jak powinni 
się zachować.

A ona powiedziała tylko:
– Co tak stoicie? To prawda, wyszłam z aresztu, 

ale robota i tak czeka!

*    *    *

Miło zaskoczyła ją troska sąsiadów, którzy od-
wiedzali ją, przynosili jedzenie i o nic nie wypyty-
wali. Niektórzy. Bo na innych trzeba było uważać.

Nieustanne postukiwanie pracującej na pełnych 
obrotach drukarni nie mogło pozostać w bloku nie-
zauważone. Pewnego dnia, gdy Hania wracała z pra-
cy, napotkała rozmawiającą grupę sąsiadek.

– Całymi dniami tłucze i tłucze. Wytrzymać nie 
idzie – skarżyła się jedna.

– Ciekawe, co tak od rana wyczynia – zastana-
wiała się inna pani.

– Może kotlety tłucze…
– Cały dzień?
– Może ma liczną rodzinę…
– To ile ma dzieci? Dwadzieścioro? U nas w blo-

ku nie ma tak dużej rodziny. I codziennie kotlety? 
Skąd ma tyle mięsa?

– Ja myślę, że to jakiś walnięty rzeźbiarz. Wenę 
dostanie, to tłucze marmur całymi dniami, ile wle-
zie. I gdyby chociaż zrobił coś ładnego, co mogli-
byśmy postawić obok Neptuna. Ale nie, na pewno 
wyrzeźbi jakąś szkaradę, którą wstyd będzie komu-
kolwiek pokazać! Artysta pieprzony!

Hania nerwowo przycisnęła do piersi paczkę z 
wyniesionym z pracy papierem. Dobrze wiedziała, o 
kim jest mowa. Co teraz zrobić? Nie może przecież 
powiedzieć prawdy!

„Dobra, idę na bezczela! – pomyślała. A głośno 
powiedziała:

– Panie też słyszą ten łomot?
– O! Więc pani też! – ucieszyły się wyraźnie. Ko-

lejna osoba do plotkowania zawsze mile widziana.
– Tak. Człowiek wraca z pracy, chciałby zdrzem-

nąć się po obiedzie, a tu ktoś tłucze i tłucze. Nie 
wiedzą może panie, co to za buc? Wpadłabym do 
niego i wygarnęłabym mu, co myślę o takim aspo-
łecznym zachowaniu!

– No, właśnie my też byśmy chciały, ale sprytny 
jest, gagatek! Co ktoś wejdzie na schody, to milknie 
– entuzjazmowała się pani od teorii o kotletach i 
licznej rodzinie.

– Nowacka twierdzi, że ktoś z piątego piętra, ale 
właściwie przecież równie dobrze może być z czwar-
tego albo szóstego – podkreślała ta od rzeźbiarza w 
marmurze.

– Nowacka zapukała nawet do Kowalewskiego 
spod dwudziestki piątki, bo myślała, że to może on, 
ale się oburzył. Powiedział, że jego żona ma migrenę 
i najchętniej urwałby za przeproszeniem jaja temu, 
kto tak stuka, ale jak tylko wychodzi na korytarz, 
cwaniak milknie.

„Mądre chłopaki!” – pomyślała. A głośno zapy-
tała jeszcze:

– Czy Nowacka nie ma jakichś innych podej-
rzeń, kto może być tym tajemniczym dzięciołem?

– Nie. Ale zapowiada, że będzie pukać do wszyst-
kich mieszkań.

– Jakbyście jeszcze czegoś się dowiedziały, po-
wiedzcie. Prędzej czy później wspólnie dopadniemy 
tego nieszanującego ciszy nocnej łobuza – zakoń-
czyła Hania. A następnie pożegnała się i poszła.

Tego dnia uprzedziła chłopaków, że muszą być 
jeszcze ostrożniejsi. Dwóch zawsze powinno czato-
wać, czy nie zbliża się jakiś sąsiad.

A wieczorem odwiedziła Nowacką i powiedziała 
jej, że również tropi natrętnego stukacza i powiado-
mi ją, jeśli uda jej się go zlokalizować. Ten sprytny 
zabieg odsunął podejrzenia od niej i jej mieszkania. 
Wiedziała jednak, że nie mogą ryzykować – musieli 
szybko znaleźć nowy lokal. Z pomocą pospieszył im 
proboszcz parafii w Nowym Porcie, który udostęp-
nił im zaplecze kościoła.

*    *    *

Gdańsk 1987 r.

– Dzień dobry, pani Haniu – przywitał się Bog-
dan Borusewicz.

– Cześć, Bogdan. Dawno się nie widzieliśmy.
– Rzeczywiście… Słyszałem, że bywają u ciebie 

praktycznie wszyscy opozycjoniści. To niezwykłe 
miejsce.

– Tak – zgodziła się. Z dumą powiodła wzrokiem 
wkoło siebie. – Najwyraźniej jakimś trafem wszyscy 
dobrze się tu czują.

– Mieszkanie niewątpliwie ma wiele niezaprze-
czalnych zalet. Przede wszystkim doskonała loka-
lizacja. Więc… Ja i kilku innych pomyśleliśmy, że 
to byłby idealny punkt do prowadzenia nasłuchu 
posterunku esbeków. Znalibyśmy terminy zbliża-
jących się rewizji.

– Takie rzeczy są możliwe? To brzmi jak jakaś 
historia szpiegowska!

– To nie tylko jest możliwe, ale już się dzieje. 
W Sopocie taką działalność prowadzi Janka Jauer. 
Spodziewaj się „na dniach” wizyty naszych chłop-
ców, którzy zainstalują u ciebie nasłuch. Janka też 

wpadnie, żeby cię przeszkolić. Nawiasem mówiąc, 
twierdzi, że cię zna.

*    *    *

Zgodnie z zapowiedzią Bogdana kilka dni póź-
niej w mieszkaniu Hani pojawił się małomówny 
młodzieniec, który przyniósł wspomniany sprzęt. 
A po upływie kolejnych kilku dni odwiedziła ją Jan-
ka, z którą ponowne spotkanie szczerze ucieszyło 
Hanię.

W działalności Hani rozpoczął się nowy rozdział. 
Z nasłuchów dowiadywała się, u kogo będzie rewi-
zja. Następnie Zbyszek Stefański i Gerard Horst-
-Kreibling ostrzegali te osoby, które dzięki temu 
mogły wynieść z domu potencjalnie niebezpieczne 
materiały. Kilka razy rewizja była u samej Hani, ale 
za każdym razem zdążyła się do niej przygotować. 
Ulotki i cały sprzęt zanosiła wtedy do sąsiada, który, 
choć partyjny, był jej życzliwy.

Z nasłuchów można było poznać wiele waż-
nych i ciekawych rzeczy. Hania dowiedziała się, że 
esbecy nadawali im różne pseudonimy. Ona była 
„Białą pod Treflami”, a na przykład ksiądz Jankow-
ski – „Jakutem”. Lecha Wałęsę nazywali „Pacanem” 
lub „Rzodkiewką”. Jankę z niewiadomych powodów 
nazwali „Agatą”. Poznawała też hasła, za pomocą 
których esbecy kontaktowali się ze sobą.

To było dopiero odkrycie! Gdy esbecy chcieli 
kogoś aresztować, zagrożony wypowiadał hasło 
dzienne odkryte przez Hanię. W takiej sytuacji 
skonfundowani esbecy musieli odpuścić, bo skąd 
mogli mieć pewność, że naprawdę przez pomyłkę 
nie zaczepili „swojego”?

Niedługo później w życiu Hani pojawiła się ko-
lejna zmiana.

*    *    *

– Dzień dobry. Mam na imię Piotr i będę pani 
ochroniarzem – przedstawił się stojący w progu 
wysoki, przystojny brunet.

– Jakim ochroniarzem? – spytała podejrzliwie.
– Podobno nie powinno się rozmawiać przez 

próg – odpowiedział z uśmiechem.
Co miała zrobić? Wpuściła go. A nawet zapro-

ponowała herbatę.
– „Góra” mówi, że osoby prowadzące nasłuch 

muszą być szczególnie chronione. Nie chcą, żeby 
powtórzyła się sytuacja z aresztowaniem…

– Nie wracajmy do tego – ucięła. – Co niby 
mógłby pan zrobić?

– Piotr – poprawił z uśmiechem. – Piotr, nie 
pan. 

– W takim razie: co mógłbyś zrobić?
– Kupiłem mieszkanie piętro niżej. W razie cze-

go będę wiedział pierwszy. Będę mógł wyprowadzić 
albo coś…

– Albo coś… – powtórzyła z uśmiechem. Za-
czynała go lubić. 

*    *    *

Mieli potężny problem z papierem. Po pierwsze, 
zdobycie go samo w sobie było trudne – państwo 
kontrolowało sklepy, więc większą ilość można było 
dostać jedynie spod lady, po znajomości. Po drugie, 
dużo kosztował, a ryzyko wynikające ze złamania 
prawa jeszcze windowało jego cenę.

Nieoceniony – jak zwykle – okazał się ksiądz 
Jankowski, który, wykorzystując swoje kontakty, po-
trafił zdobyć papier za granicą. Inni kombinowali w 
kraju – Hania nadal potajemnie wynosiła całe ryzy z 
urzędu. Niemniej brak podstawowego surowca dru-
karskiego, a także pieniędzy, za które można było go 
kupić, stanowił bardzo poważny problem.

Pewnego dnia Hania dostała paczkę z Niemiec. 
Myślała, że to Wiesiek. Były mąż korespondował 

z nią, a niekiedy przysyłał jej nawet jedzenie, po-
czuwając się najwyraźniej do odpowiedzialności za 
kobietę, która przez lata była jego małżonką. Kiedy 
jednak zerknęła na adres nadawcy, uświadomiła so-
bie, że rozpoznaje pismo kogoś innego, choć równie 
bliskiego.

Rzuciła się na paczkę, zaczęła gwałtownie rozry-
wać szary papier. Mnóstwo ubrań, kilka paczuszek 
wyglądających na zapakowane produkty spożywcze. 
I list.

Beata opisywała swoje aktualne życie. Studio-
wała medycynę, jak ojciec i dziadek. Wieczorami 
tańczyła flamenco w jednym z klubów, żeby od-
ciążyć tatę. – Przysyłam ci, mamo, trochę jedzenia. 
Wszystko jest pyszne, mogę potwierdzić, bo to wy-
łącznie rzeczy, które sama lubię. Pojedynczej osobie 
nie opłaca się kupować kury, żeby ugotować rosół, 
a z tego koncentratu wychodzi zupełnie taki sam, 
jak domowy.

Cdn.

Martyna Werra

Halina Starzyńska (z d. Karłowicz). 
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Media papierowe
„Magazyn Solidarność”, pismo Re-

gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
w przyszłym roku obchodzić będzie 30-
-lecie swojego istnienia. W 1994 roku 
zastąpił on „Biuletyn Solidarność” (jego 
wersja ścienna wciąż jest wydawana), 
który był bezpośrednim kontynuato-
rem pisma wydawanego w czasie straj-
ku w sierpniu 1980 roku. Pismo roz-
chodzi się w prenumeracie. „Magazyn 
Solidarność” prenumeruje większość 
organizacji związkowych, od jednego 
egzemplarza do kilkuset. 

Część związkowców korzysta z wer-
sji internetowej pisma.

Głównym zadaniem wydawanego 
raz w miesiącu „Magazynu Solidar-
ność” jest przekazywanie informacji 
o tym, co się dzieje w NSZZ „Solidar-
ność”, zarówno na szczeblu krajowym, 
regionalnym, jak i zakładowym. 

– Opisujemy wszystkie najważniejsze 
wydarzenia związkowe, jesteśmy zarów-
no na manifestacjach, jak i na konferen-
cjach związkowych. Co miesiąc staramy 
się odwiedzić przynajmniej jedną orga-
nizację związkową z naszego Regionu 
– mówi Małgorzata Kuźma, redaktor 
naczelna pisma i jednocześnie kierownik 
Działu Informacji i Promocji.

Co miesiąc na łamach „Magazy-
nu Solidarność” ukazują się rozmowy 
z przedstawicielami życia politycznego i 
społecznego  oraz liderami związkowy-
mi. W minionym roku byli to między 
innymi: wiceminister rodziny i polityki 
społecznej Stanisław Szwed, europosłan-
ka Anna Fotyga, europoseł Zbigniew 
Kuźmiuk, przewodnicząca Krajowego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria 
Ochman, główna inspektor pracy Kata-
rzyna Łażewska-Hrycko, wiceminister 
kultury i dziedzictwa narodowego Jaro-
sław Sellin. 

Stałym elementem „Magazynu Soli-
darność” jest rubryka prawna, w której 
radca prawna Maria Szwajkiewicz pu-
blikuje porady. Redakcja współpracuje 
również z rzecznikiem ZUS wojewódz-
twa pomorskiego oraz Okręgowym In-
spektoratem Pracy w Gdańsku. 

Co miesiąc najważniejsze wyda-
rzenia społeczno-gospodarcze pod-
sumowuje w swoim felietonie Jacek 
Rybicki, który pełni również nadzór 
merytoryczny nad pracą Działu Infor-
macji i Promocji. 

Na łamach związkowego pisma 
można znaleźć również lżejsze tema-
ty, takie jak rubryka „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie …” redagowana przez 
cenioną dziennikarkę i podróżniczkę 
dr Marię Giedz. Wielu czytelników 

W ramach tych projektów dzienni-
karze związkowi wraz z Radiem Gdańsk 
przygotowali dwa cykle po 10 audycji 
radiowych poświęconych zagadnieniom 
BHP i dialogowi społecznemu. 

Przy okazji trzeba podkreślić, że 
od wyborów z 2015 roku zmieniło 
się podejście mediów publicznych do 
problematyki pracowniczej i związ-
kowej. Zarówno TVP3 Gdańsk, jak i 
Radio Gdańsk są otwarte na współpra-
cę z Zarządem Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”. Szczególnie do-
brze układa się współpraca z Radiem 
Gdańsk, zapewne nie bez znaczenia 
jest fakt, iż obecnie prezesem radia jest 
były dziennikarz Działu Informacji dr 
Adam Chmielecki. Stąd w publicznej 
lokalnej rozgłośni audycja poświęcona 
sprawom pracowniczym „Głos pracow-
nika”, której autorką jest również była 
nasza dziennikarka Olga Zielińska. 

Przez kilka lat redakcja „Magazynu 
Solidarność” prowadziła projekty poświę-
cone ekologii, które współfinansowane 
były  przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska. Niestety, w ostatnich latach 
związki zawodowe zostały wykreślone z 
możliwości ubiegania się o te granty.

Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” ma także swój newsletter. In-
formacje na bieżąco przekazywane są 
w „Internetowym Biuletynie Informa-
cyjnym Solidarność”. Co tydzień do 
około 3 tysięcy skrzynek e-mailowych 
dociera dwustronicowy newsletter, 
którego forma pozwala na dalsze roz-
syłanie drogą e-mailową, ale także 
można go wydrukować i np. powiesić 
na związkowej tablicy. 

Region Gdański ma także swój pro-
fil na Facebooku, a w ramach projektu 
poświęconego BHP prowadzony był 
również profil na Instagramie. Okre-
sowo na związkowym kanale YouTube 

ukazują się krótkie relacje filmowe o te-
matyce związkowej autorstwa Tomasza 
Modzelewskiego. 

Ulotki, lekcje historii, wystawy

W Dziale Informacji powstają – 
w zależności od potrzeby – ulotki i pla-
katy. W zeszłym roku został wydany 
Informator Regionalny, który zawiera 
podstawowe wiadomości o działalności 
Zarządu Regionu Gdańskiego. Składem 

wszystkich publikacji, zarówno tych 
papierowych, jak i internetowych, od 
lat zajmuje się Ryszard Kuźma, który 
również jest głównym administratorem 
strony internetowej.

Roman Stegart, który na co dzień 
zajmuje się kolportażem ponad 6 tysięcy 
egzemplarzy „Magazynu Solidarność”, 
prowadzi także lekcje z historii NSZZ 
„Solidarność”, za co został odznaczony 
Medalem Edukacji Narodowej. W ciągu 
mijającej kadencji odbyło się około 110 
takich lekcji, w których wzięło udział 
2700 uczniów z 34 szkół.

Dziennikarze „Magazynu Solidar-
ność” biorą udział także w innych przed-
sięwzięciach. I tak nasz dziennikarz 
Artur S. Górski współpracował przy po-
wstaniu dwóch publikacji poświęconych 
historii oświatowej „Solidarności”.

Dział Informacji i Promocji orga-
nizuje również wystawy. W zeszłym 
roku wraz z Komisją Międzyzakładową 
NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego 
oraz parafią pw. św. Brygidy w Gdań-
sku przygotował wystawę malarstwa 
Andrzeja Jana Piwarskiego „Ślady – Na-
dzieje – Polska 1970–1980–1989”.

W przepływie związkowej informacji 
dużą rolę odgrywają liderzy organizacji 

zakładowych, bez zaangażowania któ-
rych wspomniane media nie dotarłyby 
do szeregowych członków Związku, to 
oni zamawiają i odbierają prasę związ-
kową, a następnie przekazują na terenie 
zakładu pracy, to oni również polecają 
stronę związkową i dalej kolportują dro-
gą e-mailową „IBIS”. Nasi związkowcy  
informują redakcję o swojej działalno-
ści oraz o spotykanych problemach, 
ale także dzielą się radością z osiągnięć 
swoich związkowych organizacji.

Redakcja

sowo na związkowym kanale YouTube 

zakładowych, bez zaangażowania któ-

związkowego pisma właśnie od tej 
strony zaczyna lekturę naszego „Maga-
zynu”. Część artykułów poświęconych 
ciekawym miejscom z naszego regionu 
znalazła się w przewodniku turystycz-
nym zatytułowanym „Pomorze mniej 
znane”. Od kilku miesięcy nasze pismo 
też ma swoją powieść w odcinkach. 
„Biała pod Treflami” to fabularyzowa-
na biografia Haliny Starzyńskiej, człon-
kini Solidarności Walczącej, autorstwa 
dr Martyny Werry, która też prowadzi 
rubrykę z ciekawostkami – „Magazynek 
podręczny”. 

Związkowy „Magazyn” ma swój 
kącik poświęcony meandrom języka 
polskiego. Promujemy też zdrowy, 
sportowy tryb życia, a także rozrywki 
umysłowe. To comiesięczna krzyżówka, 
a w 2022 roku prowadziliśmy konkurs 
fotograficzny, w którym czytelnicy 
odgadywali na podstawie fragmentu 
zdjęcia miejsca ważne dla historii NSZZ 
„Solidarność”.

Nad poprawnością języ-
kową „Magazynu” od 
kilkunastu lat czuwa 
Bogumiła Malicka, 
doświadczona korek-
torka. 

Jak już wspomnie-
liśmy, raz w miesiącu 
wydawany jest  także 
w formie plakatowej biu-
letyn ścienny, który roz-
wieszany jest na  tablicach 
związkowych w zakładach 
pracy. 

Internet

Z roku na rok coraz 
większe znaczenie zyskują 
media internetowe. Region 
Gdański ma bardzo rozbu-
dowaną witrynę interneto-
wą, w której znajdują się najważniejsze 
wiadomości dotyczące zarówno spraw 
społeczno-gospodarczych, jak i związ-
kowych. Tygodniowo publikowanych 
jest kilkanaście nowych wiadomości, 
co daje około tysiąca wpisów rocznie.

Na stronie znajdują się także pod-
stawowe informacje dotyczące regio-
nalnych władz Związku oraz doku-
menty (uchwały i stanowiska Zarządu 
Regionu Gdańskiego, Walnego Zjazdu 
Delegatów). Na związkowym portalu 
mają swoje miejsce oddziały i regio-
nalne sekcje. 

Osobne podstrony są zarezerwowa-
ne dla dwóch projektów finansowanych 
z Funduszy Norweskich. Podstrona 
„Godna praca to bezpieczna praca” 

zawiera wiele przydatnych informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz społecznej inspekcji pracy. 
Natomiast na podstronie „Dialog spo-
łeczny kluczem do rozwoju” można 
znaleźć informacje dotyczące dialogu 
społecznego. 

Wiem więcej, działam skuteczniej
We współczesnym świecie informacja jest podstawowym elementem sku-
tecznego działania. Trudno sobie wyobrazić profesjonalnie działającą or-
ganizację bez własnych różnorodnych kanałów informacyjnych. Dlatego 
też w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” stawiano zawsze na media 
związkowe, które z jednej strony umożliwiają sprawną komunikację we-
wnętrzną, jak i promują idee Związku na zewnątrz. Obecnie gdańska „Soli-
darność” wydaje tradycyjne pisma w wersji  papierowej, takie jak „Magazyn 
Solidarność” czy też biuletyn ścienny, ale także rozwija kanały internetowe: 
„Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarność”, internetowy portal www.
solidarnosc.gda.pl oraz profile w mediach społecznościowych.

„Magazyn Solidarność”, pismo 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, w przyszłym 
roku obchodzić będzie 
30-lecie swojego istnienia. 
W 1994 roku zastąpił on 
„Biuletyn Solidarność” 
(jego wersja ścienna wciąż 
jest wydawana), który był 
bezpośrednim kontynuatorem 
pisma wydawanego w czasie 
strajku w sierpniu 1980 roku. 
Pismo rozchodzi się 
w prenumeracie. „Magazyn 
Solidarność” prenumeruje 
większość organizacji 
związkowych.
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Nowe przepisy zaczną obowiązywać 
od 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna nie obejmuje prac:
 szczególnie niebezpiecznych;
 w wyniku których następuje prze-

kroczenie dopuszczalnych norm 
czynników fizycznych określonych 
dla pomieszczeń mieszkalnych;

 z czynnikami chemicznymi stwarza-
jącymi zagrożenia, o których mowa 
w przepisach BHP;

 związanych ze stosowaniem lub 
wydzielaniem się szkodliwych 
czynników biologicznych, substan-
cji radioaktywnych oraz innych sub-
stancji lub mieszanin wydzielających 
uciążliwe zapachy;

 powodujących intensywne brudzenie.

Miejsce wykonywania pracy 
zdalnej

Praca może być wykonywana całko-
wicie lub częściowo w miejscu wskaza-
nym przez pracownika i każdorazowo 
uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod 
adresem zamieszkania pracownika z wy-
korzystaniem środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość.

Uzgodnienie dotyczące 
wykonywania pracy zdalnej

Uzgodnienie między stronami 
umowy o pracę dotyczące wykony-
wania pracy zdalnej przez pracownika 
może nastąpić przy zawieraniu umowy 
o pracę lub w trakcie zatrudnienia, 
przy czym uzgodnienie to może być 
dokonane z inicjatywy pracodawcy 
albo na wniosek pracownika. 

Każda ze stron umowy o pracę może 
wystąpić z wiążącym wnioskiem, zło-
żonym w postaci papierowej lub elek-
tronicznej, o zaprzestanie wykonywania 
pracy zdalnej i przywrócenie poprzed-
nich warunków wykonywania pracy. 
Strony ustalają termin przywrócenia 
poprzednich warunków wykonywania 
pracy nie dłuższy niż 30 dni od dnia 
otrzymania wniosku.

Jeśli praca zdalna była wykonywana 
na polecenie pracodawcy np. z powo-
du zagrożenia epidemiologicznego lub 
działania siły wyższej, pracodawca może 
w każdym czasie cofnąć polecenie wy-
konywania pracy zdalnej z co najmniej 
dwudniowym uprzedzeniem.

W przypadku zmiany warunków lo-
kalowych i technicznych uniemożliwia-
jącej wykonywanie pracy zdalnej pra-
cownik informuje o tym niezwłocznie 
pracodawcę. W takim przypadku pra-
codawca niezwłocznie cofa polecenie 
wykonywania pracy zdalnej.
Pracodawca ma obowiązek 
uwzględnić wniosek o pracę 

zdalną:
1. pracownika – rodzica dziecka po-

siadającego zaświadczenie lekarza 
o ciężkim i nieodwracalnym upośle-
dzeniu albo nieuleczalnej chorobie 
zagrażającej życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu,

2. pracownika – rodzica: 
a. dziecka legitymującego się orze-

czeniem o niepełnosprawności 
albo orzeczeniem o umiarko-
wanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności,

b. dziecka posiadającego odpowied-
nio opinię o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, 
orzeczenie o potrzebie kształce-
nia specjalnego lub orzeczenie 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
-wychowawczych,

3. pracownicy w ciąży,
4. pracownika wychowującego dziecko 

do ukończenia przez nie 4 roku ży-
cia, a także

5. pracownika sprawującego opiekę 
nad innym członkiem najbliższej 
rodziny lub inną osobą pozostającą 
we wspólnym gospodarstwie do-
mowym, posiadającymi orzeczenie 
o niepełnosprawności albo orzecze-
nie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności.
Jeśli wykonywanie pracy zdalnej nie 

jest możliwe ze względu na organizację 
pracy lub rodzaj pracy wykonywanej 
przez pracownika, o przyczynie odmo-
wy uwzględnienia wniosku pracodawca 
informuje pracownika w postaci pa-
pierowej lub elektronicznej w terminie 
7 dni roboczych od dnia złożenia wnio-
sku przez pracownika.

Powyższe stosuje się do pracowni-
ków, o których mowa w pkt 1 i 2, rów-
nież po ukończeniu przez dziecko 18 
roku życia.

Zasady wykonywania pracy 
zdalnej u danego pracodawcy

Zasady wykonywania pracy zdalnej 
określa się w porozumieniu zawiera-
nym między pracodawcą i zakładową 
organizacją związkową (organizacja-
mi związkowymi).

Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie 
treści porozumienia ze wszystkimi za-
kładowymi organizacjami związkowy-
mi, pracodawca uzgadnia treść porozu-
mienia z organizacjami związkowymi 
reprezentatywnymi, z których każda 
zrzesza co najmniej 5 procent pracow-
ników zatrudnionych u pracodawcy.

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia 
przedstawienia projektu porozumie-
nia przez pracodawcę nie dojdzie do 
zawarcia porozumienia, pracodawca 
określa zasady wykonywania pracy 

zdalnej w regulaminie, uwzględniając 
ustalenia podjęte z zakładowymi orga-
nizacjami związkowymi w toku uzgad-
niania porozumienia.

Jeżeli u danego pracodawcy nie dzia-
łają zakładowe organizacje związkowe, 
pracodawca określa zasady wykony-
wania pracy zdalnej w regulaminie 
po konsultacji z przedstawicielami 
pracowników wyłonionymi w trybie 
przyjętym u danego pracodawcy.

W porozumieniu z zakładową orga-
nizacją związkową bądź w regulaminie 
bądź w indywidualnym porozumieniu 
z pracownikiem określa się w szcze-
gólności:
1. grupę lub grupy pracowników, któ-

rzy mogą być objęci pracą zdalną;
2. zasady pokrywania przez pracodaw-

cę: 
 niezbędnych kosztów związanych 

z instalacją, serwisem, eksploata-
cją i konserwacją narzędzi pracy, 
w tym urządzeń technicznych, 
niezbędnych do wykonywania 
pracy zdalnej, a także kosztów 
energii elektrycznej oraz usług te-
lekomunikacyjnych niezbędnych 
do wykonywania pracy zdalnej,

 innych kosztów niż koszty okre-
ślone w pkt 2, a bezpośrednio 
związanych z wykonywaniem 
pracy zdalnej,

3. zasady ustalania ekwiwalentu pienięż-
nego w przypadku wykorzystywania 
przez pracownika wykonującego 
pracę zdalną materiałów i narzędzi 
pracy, w tym urządzeń technicznych, 
niezbędnych do wykonywania pracy 
zdalnej, niezapewnionych przez pra-
codawcę, lub ryczałtu odpowiadają-
cego przewidywanym kosztom pono-
szonym przez pracownika w związku 
z wykonywaniem pracy zdalnej (któ-
ry zastępuje obowiązek pokrywania 
kosztów czy wypłatę ekwiwalentu);

4. zasady porozumiewania się praco-
dawcy i pracownika wykonującego 
pracę zdalną, w tym sposób potwier-
dzania obecności na stanowisku pra-
cy przez pracownika wykonującego 
pracę zdalną;

5. zasady kontroli wykonywania pra-
cy przez pracownika wykonującego 
pracę zdalną;

6. zasady kontroli w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy;

7. zasady kontroli przestrzegania wy-
mogów w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony informacji, w tym proce-
dur ochrony danych osobowych; 

8. zasady instalacji, inwentaryzacji, 
konserwacji, aktualizacji oprogra-
mowania i serwisu powierzonych 
pracownikowi narzędzi pracy, w tym 
urządzeń technicznych.

Obowiązki pracodawcy przy 
pracy zdalnej

Pracodawca ma obowiązek pracow-
nikowi wykonującemu pracę zdalną:
1. zapewnić materiały i narzędzia 

pracy, w tym urządzenia technicz-
ne, niezbędne do wykonywania pra-
cy zdalnej;

2. zapewnić instalację, serwis, kon-
serwację narzędzi pracy, w tym 
urządzeń technicznych, niezbęd-

nych do wykonywania pracy zdal-
nej lub pokryć niezbędne koszty 
związane z instalacją, serwisem, 
eksploatacją i konserwacją narzędzi 
pracy, w tym urządzeń technicz-
nych, niezbędnych do wykonywa-
nia pracy zdalnej, a także pokryć 
koszty energii elektrycznej oraz 
usług telekomunikacyjnych nie-
zbędnych do wykonywania pracy 
zdalnej;

3. pokryć inne koszty niż koszty okre-
ślone w pkt 2 bezpośrednio związa-
ne z wykonywaniem pracy zdalnej, 
jeżeli zwrot takich kosztów został 
określony w porozumieniu, regula-
minie czy poleceniu;

4. zapewnić szkolenia i pomoc tech-
niczną niezbędne do wykonywania 
tej pracy.
W tym przypadku pracownikowi 

wykonującemu pracę zdalną przysługu-
je ekwiwalent pieniężny w wysokości 
ustalonej z pracodawcą.

Obowiązek pokrycia kosztów albo 
wypłaty ekwiwalentu może być zastą-
piony obowiązkiem wypłaty ryczałtu. 
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub 
ryczałtu nie stanowią przychodu 
w rozumieniu przepisów ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

Ochrona danych osobowych

Na potrzeby wykonywania pracy 
zdalnej pracodawca określa procedury 
ochrony danych osobowych oraz prze-
prowadza, w miarę potrzeby, instruktaż 
i szkolenie w tym zakresie. 

Wzajemne kontaktowanie się

Pracownik wykonujący pracę zdal-
ną i pracodawca przekazują informacje 
niezbędne do wzajemnego porozumie-
wania się za pomocą środków bezpo-
średniego porozumiewania się na od-
ległość lub w inny sposób uzgodniony 
z pracodawcą.

Praca zdalna zostaje 
uregulowana 
w kodeksie pracy
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Ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 6 lutego 2023 r. pod poz. 240 zmiany 
w kodeksie pracy wprowadzają m.in. pracę zdalną jako stałą możliwą for-
mę świadczenia pracy, a jednocześnie uchylają dotychczasową regulację 
dotyczącą telepracy.

Praca może być wykonywana 
całkowicie lub częściowo 
w miejscu wskazanym przez 
pracownika i każdorazowo 
uzgodnionym z pracodawcą, 
w tym pod adresem 
zamieszkania pracownika 
z wykorzystaniem 
środków bezpośredniego 
porozumiewania się na 
odległość.
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Pracownicze Plany Kapitałowe to 
dobrowolny i prywatny system oszczę-
dzania, który umożliwia odkładanie 
dodatkowych środków na emeryturę. 
Do PPK automatycznie zapisywani są 
wszyscy pracownicy, którzy mają 18 
lat i nie ukończyli 55 roku życia. Jeśli 
pracownik chciałby zrezygnować z tej 
formy oszczędzania, to musi złożyć w 
tym celu specjalne oświadczenie.

Autozapisy do PPK następują co 
roku przez 2 pierwsze lata od wprowa-
dzenia tego rozwiązania, a następnie co 
4 lata. Najbliższy termin automatyczne-
go wznowienia wpłat to 1 kwietnia 2023 
r. Rezygnację z programu należy zatem 
złożyć do 31 marca 2023 r. Rezygnację z 
PPK należy złożyć na specjalnym druku 

przygotowanym przez Ministerstwo Fi-
nansów. Najprościej udać się do działu 
kadr i poprosić o wydruk deklaracji. 
Dokument składa się z dwóch części. 
W pierwszej części znajdują się dane 
identyfikacyjne pracownika (m.in. 
imię i nazwisko czy numer PESEL) 
oraz jego pracodawcy (nazwa zakładu 
pracy/firmy itd.). Pracownik wypełnić 
musi je wszystkie. Druga część dekla-
racji rezygnacji z PPK to wypisane 
kolejno oświadczenia, które potwier-
dzają świadomą rezygnację z korzyści 
finansowych, jakie wiążą się z udziałem 
w PPK. Wypełniony dokument należy 
przekazać pracodawcy.
Stan prawny na 7 lutego 2023 r.

Maria Szwajkiewicz

Rezygnacja z autozapisu 
w 2023 roku

Kontrola pracownika przez 
pracodawcę

Pracodawca ma prawo przepro-
wadzać kontrolę wykonywania pracy 
zdalnej przez pracownika, kontrolę 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub kontrolę przestrzegania 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony informacji, w tym proce-
dur ochrony danych osobowych, na 
zasadach określonych w porozu-
mieniu, regulaminie czy poleceniu 
dotyczącym pracy zdalnej. Kontrolę 
przeprowadza się w porozumieniu 
z pracownikiem w miejscu wyko-
nywania pracy zdalnej w godzinach 
pracy pracownika.

Równe traktowanie i zakaz 
dyskryminacji

Pracownik wykonujący pracę zdal-
ną nie może być traktowany mniej 
korzystnie w zakresie nawiązania i roz-
wiązania stosunku pracy, warunków 
zatrudnienia, awansowania oraz do-
stępu do szkolenia w celu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych niż inni pra-
cownicy zatrudnieni przy takiej samej 
lub podobnej pracy, z uwzględnieniem 
odrębności związanych z warunkami 
wykonywania pracy zdalnej.

Pracownik nie może być w jakikol-
wiek sposób dyskryminowany z po-
wodu wykonywania pracy zdalnej, jak 
również z powodu odmowy wykonywa-
nia takiej pracy.

Pracodawca umożliwia pracow-
nikowi wykonującemu pracę zdal-
ną przebywanie na terenie zakładu 
pracy, kontaktowanie się z innymi 
pracownikami oraz korzystanie z po-
mieszczeń i urządzeń pracodawcy, 
zakładowych obiektów socjalnych 
i prowadzonej działalności socjalnej 
– na zasadach przyjętych dla ogółu 
pracowników.

Praca zdalna wykonywana 
okazjonalnie

Praca zdalna może być wykonywana 
okazjonalnie, na wniosek pracownika, 
w wymiarze nieprzekraczającym 24 
dni w roku kalendarzowym. Do tego 
rodzaju pracy zdalnej nie stosuje się 
przepisów dotyczących pracy zdalnej 
w zakresie:
 konieczności uzgodnienia wykony-

wania pracy,
 polecenia pracodawcy czy wniosku 

pracownika,
 określenia zasad wykonywania pracy 

w postanowieniu/regulaminie,
 informacji dla pracownika ws. 

określenia jednostki organizacyjnej 
pracodawcy i wskazania osoby lub 
organu odpowiedzialnych za współ-
pracę,

 obowiązków pracodawcy dot. za-
pewnienia sprzętu, ekwiwalentu lub 
ryczałtu,

 wymagalności okresowych szkoleń 
BHP pracowników administracyj-
no-biurowych.
Kontrola wykonywania okazjonalnej 

pracy zdalnej, kontrola w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy lub kontro-
la przestrzegania wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony informacji, w 
tym procedur ochrony danych osobo-
wych, odbywa się na zasadach ustalo-
nych z pracownikiem.
Stan prawny na 13.02.2023 r.

Opr. Maria Szwajkiewicz

Do porządku prawnego wchodzi   
termin „urlop opiekuńczy”. Będzie 
to pięć dni (w roku kalendarzowym) 
bezpłatnego urlopu udzielanego na 
wniosek pracownika, który zapew-
nia osobistą opiekę dziecku lub 
innemu członkowi rodziny (rodzi-
com, małżonkowi) wymagającemu 
opieki lub znacznego wsparcia ze 
względów medycznych. Za czas 
tego urlopu (nie będzie przysługi-
wać  wówczas wynagrodzenie) od-
prowadzane będą składki do ZUS.

Eksperci NSZZ „Solidarność” mają 
zastrzeżenia co do bezpłatnego pięcio-
dniowego urlopu opiekuńczego, który 
przewiduje nowelizacja kodeksu pra-
cy. Chwalą zaś rozwiązania dotyczące 
umów o pracę na czas określony.

Wątpliwości NSZZ „S” budzi pro-
ponowana przez rząd regulacja pięcio-
dniowego urlopu opiekuńczego, który 
ma być bezpłatny. Będzie to zniechę-
cać pracowników do korzystania z te-
go uprawnienia. Pracownicy, aby nie 
stracić dochodu, będą w pierwszej ko-
lejności korzystać ze zwolnienia lekar-
skiego i prawa do zasiłku opiekuńczego 
oraz urlopu wypoczynkowego. Należy 
przyznać pracownikom korzystającym 
z urlopu opiekuńczego prawo do wy-
nagrodzenia bądź prawo do świadczeń 
pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby lub macierzyń-
stwa.

– O ile to zwolnienie z tytułu siły 
wyższej jest płatne 50 proc., to urlop 
opiekuńczy jest bezpłatny, pracownicy 
nie będą korzystać z tych form urlo-
pów, zwolnień. Będą wybierać opiekę 
na dziecko, będą korzystać z urlopu wy-
poczynkowego, natomiast najprawdo-
podobniej w ostatniej kolejności będą 
korzystać z bezpłatnego urlopu opie-
kuńczego – powiedziała PAP dr Anna 
Reda-Ciszewska, ekspertka NSZZ „So-
lidarność”, ale dodała, że sam projekt 

ustawy, z punktu widzenia pracownika, 
należy ocenić pozytywnie ze względu 
na wiele różnych korzystnych, ochron-
nych rozwiązań. Zwłaszcza jeśli chodzi 
o umowy o pracę na czas określony.

Umowy o pracę na czas określony 
zostaną zrównane z umowami na czas 
nieokreślony w zakresie ich wypowia-
dania. Pracodawca będzie musiał po-
dawać przyczynę przy wypowiadaniu 
umowy na czas określony. W ocenie 
dr Anny Reda-Ciszewskiej nie należy 
się obawiać, że pracodawcy odejdą od 
umów na czas określony na rzecz umów 
cywilnoprawnych.

– Mamy obecnie rynek pracownika. 
Jeżeli pracodawca chce konkurować 
o dobrego pracownika, musi mu zapew-
nić odpowiednią, stabilną podstawę za-
trudnienia, stąd też ja bym się nie oba-
wiała ucieczki pracodawców w umowy 
prawa cywilnego – powiedziała.

Podobne wątpliwości dotyczą propo-
nowanego prawa pracownika do zwol-
nienia od pracy w pilnych sprawach 
rodzinnych, tzw. zwolnienia z pracy 
z powodu siły wyższej w wymiarze 
dwóch dni lub 16 godzin. Propozycja, 
aby pracownik za czas tego zwolnienia 
otrzymywał połowę wynagrodzenia nie 
będzie stanowić zachęty do korzystania 
z tego uprawnienia.

Kolejnym elementem, na który 
zwróciła uwagę Reda-Ciszewska, jest 
zmiana w przepisach granicy wieku 
dziecka z 4 lat na 8 lat. Przypomniała, 
że obecnie pracownik opiekujący się 
dzieckiem w wieku do 4 lat nie może 
pracować w godzinach nadliczbowych, 
w porze nocnej i w uciążliwych syste-
mach pracy. Teraz pracownicy opie-
kujący się dziećmi do lat 8 będą mo-
gli korzystać z zakazów o charakterze 
względnym, będą mogli odmówić takiej 
pracy. Dodatkowo rodzice dzieci do lat 
8 będą mieli prawo do wnioskowania o 
elastyczną organizację czasu pracy.

(na podst. Tysol.pl)

Pracodawca musi zapewnić 
stabilną podstawę zatrudnienia 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” O NOWELIZACJI KODEKSU PRACY

Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” zapewnia członkom Związku 
profesjonalne poradnictwo prawne. 
Bezpłatnych porad prawnych udzie-
la zespół doświadczonych radców i 
doradców prawnych.  

Porady dla indywidualnych 
członków Związku w zakresie:

 prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych

 prawa cywilnego
 prawa rodzinnego i opiekuńcze-

go
 postępowania egzekucyjnego.

Poradnictwo dla organizacji 
związkowych w zakresie:

 układów zbiorowych pracy
 regulaminów (wynagradzania, 

pracy)
 sporów zbiorowych
 czasu pracy
 funduszu socjalnego.

Z pomocy prawnej Działu Praw-
nego Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” mogą korzystać 

członkowie Związku z aktualną legi-
tymacją związkową. 

Związkowi prawnicy porad 
udzielają:

 w siedzibie Zarządu Regio-
nu G dańsk iego  NSZZ „ S o-
l i d a r n o ś ć ,  w  G d a ń s ku ,  u l . 
Wały Piastowskie 24, pok 106  
na I piętrze

 w Oddziałe ZRG NSZZ „Solidar-
ność” w Gdyni, ul. Śląska 52

 oraz telefonicznie.

Przed skorzystaniem z porady 
prosimy o kontakt telefoniczny, ce-
lem potwierdzenia, czy prawnik bę-
dzie 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.prawny@solidarnosc.
gda.pl  
www.solidarnosc.gda.pl/prawo

Profesjonalne i bezpłatne 
poradnictwo prawne

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Ekspertka NSZZ „Solidarność” pozytywnie przyjęła wprowadzenie prze-
pisów dotyczących prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. – Są 
jednak wątpliwości dotyczące niektórych rozwiązań – zwraca uwagę dr 
Anna Reda-Ciszewska w „Tygodniku Solidarność”. Związkowcy obawiają 
się sytuacji, w których będzie dochodziło do nadmiernych kontroli oraz 
obejmą one zbyt szerokie grono pracowników.

21 lutego br. weszły w życie przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowni-
ków, a 7 kwietnia – wejdą przepisy dotyczące pracy zdalnej. Związki zawodowe 
zauważyły, że już na etapie wdrażania wytycznych zaczynają pojawiać się pewne 
wątpliwości związane z przeprowadzaniem kontroli trzeźwości.

– Najprawdopodobniej pracodawcy będą szeroko wprowadzać zasady prewen-
cyjnej kontroli trzeźwości – powiedziała PAP dr Anna Reda-Ciszewska, ekspertka 
NSZZ „Solidarność”.

Jak przekazała, strona związkowa cieszy się z uregulowania prewencyjnej kon-
troli trzeźwości. Zaznaczyła, że związkowcy obawiają się jednak sytuacji, w których 
będzie dochodziło do nadmiernych kontroli oraz obejmą one zbyt szerokie grono 
pracowników.

– Pracodawcy chcą zniwelować problem związany z nietrzeźwymi pracownika-
mi, którzy mogliby nie być uwzględnieni przez nich w prewencyjnej kontroli – po-
wiedziała dr Reda-Ciszewska i poddała w wątpliwość zasadność takiego działania. 
Zaznaczyła, że pracodawca nie powinien nadużywać tego instrumentu kontrolnego, 
ponieważ jest jasno określona przesłanka, na podstawie której pracodawca może 
prewencyjnie kontrolować trzeźwość pracowników. Przypomniała, że „prewencyjną 
kontrolę trzeźwości pracodawca wprowadza, jeżeli będzie niezbędna dla ochrony 
życia, zdrowia pracowników i ochrony mienia”.

Zwróciła uwagę także na wprowadzenie kontroli na obecność środków dzia-
łających podobnie do alkoholu. – Będzie problem z osobami zażywającymi leki, 
które działają podobnie do alkoholu. Najprawdopodobniej w tym przypadku będą 
pojawiać się wątpliwości co do tego, czy pracownik zażył jakieś niedozwolone środ-
ki, czy nie. Te sprawy przypuszczalnie będą przedmiotem rozstrzygnięć sądowych 
jeszcze w tym roku. Już niedługo przekonamy się, jak te przepisy będą stosowane 
w praktyce – dodała.

Nowelizacja miała przyspieszyć kontrolę trzeźwości oraz doprowadzić do tego, 
że nie będzie konieczne wzywanie policji. – Problem polegał m.in. na tym, że trzeba 
było długo oczekiwać na przyjazd policji, a czas ma istotne znaczenie przy badaniu 
stężenia alkoholu czy innych środków odurzających. Pytanie, czy ta nowelizacja 
osiągnie swój cel, że pracodawca będzie mógł przeprowadzić rzeczywiście tę kon-
trolę samodzielnie, czy też dalej będzie wzywana policja – oceniła ekspertka.

źródło: TySol/PAP

Ekspertka „S” o prewencyjnej 
kontroli trzeźwości pracowników
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– Klub, którym kierujesz, obchodził 
niedawno okrągłą rocznicę powsta-
nia. Ma długie dzieje… 

– Tak. KKS Unia Tczew powstała 
w 1922 roku. W roku ubiegłym święto-
waliśmy więc setne urodziny. W ciągu 
tych dekad nasz klub prowadził wiele 
sekcji, najwięcej w latach 1950–1980, bo 
było ich łącznie dwanaście. Wychował 
wielu medalistów olimpiad, mistrzostw 
świata czy Europy. Tutaj właśnie swoje 
treningi rozpoczynał nieżyjący już dy-
rektor Maratonu Solidarności Kazimierz 
Zimny, który pierwsze kroki w sporcie 
stawiał jako sternik w wioślarstwie. 
W wypowiedziach zawsze podkreślał, 
że zaczynał w Unii, a dopiero później 
rozpoczęła się jego przygoda z biegami 
długodystansowymi. Poza tym Unia wy-
chowała trójkę olimpijczyków: Barbarę 

Wojciechowską-Wentę, która startowała 
na olimpiadzie w Montrealu, Czesławę 

Kościańską, która zdobyła srebrny me-
dal na igrzyskach w Moskwie, i Ma-
teusza Biskupa, obecnie zawodnika 
Lotto Bydgostia, który startował już na 
dwóch olimpiadach: w Rio de Janeiro 
i Tokio. W roku 2022 w czwórce po-
dwójnej został mistrzem świata. Dzia-
łalność różnych sekcji wiąże się jednak 
z ogromnymi kosztami utrzymania. 
Dzisiaj Unia jest dwusekcyjna. Mamy 
sekcję wioślarską oraz sekcję piłki nożnej 
i w obu są grupy młodzieżowe. Zarząd 
postawił na szkolenie dzieci i młodzieży, 
na co otrzymujemy środki pochodzące 
z grantów miejskich i powiatowych oraz 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

– Jak duży obecnie jest klub?
– Z zajęć korzysta około 200 dzieci. 

Jesteśmy nastawieni na to, by organizo-
wać im czas po lekcjach, szkolić, umoż-
liwiać startowanie w różnej rangi zawo-
dach. Efekty są doceniane nie tylko na 
Pomorzu, ale i w kraju. W 2020 roku 

Unia, jeśli chodzi o sukcesy, w wioślar-
stwie była bowiem druga w kategorii 
młodzików w skali całego kraju, a więc 
wśród 32 klubów. W 2021 była trzecia, 
a w zeszłym roku zajęła ósme miejsce. 

– Czy jest coś, co można określić 
mianem największej bolączki?

– W wioślarstwie czymś takim jest 
koszt sprzętu sportowego, ponieważ 
koszt zakupu dobrej, nowej łódki sięga 
wartości samochodu. Udało się nam 
zrealizować taki zakup dzięki sponso-
rom i środkom własnym i łódź starto-
wała już na olimpiadzie w Londynie 
w 2012 roku. Kosztowała 40 tysięcy zło-
tych. Ale zawodnicy korzystają także ze 
sprzętu, który ma przykładowo 15 albo 
20 lat, ponieważ nie stać nas na łódki 
za 50 czy 100 tysięcy złotych. Mimo to 
nasi zawodnicy są w kadrze wojewódz-
twa pomorskiego poprzez Pomorski 
Okręgowy Związek Towarzystw Wio-
ślarskich, a piłkarze poprzez Pomorski 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej star-
tują w różnego rodzaju rozgrywkach 
najmłodszych roczników. 

– W piłce nożnej te koszty są zapew-
ne niższe?

– Tak, ale w żadnej dyscyplinie nie 
dałoby się prowadzić działalności bez 
udziału rodziców i sponsorów. Sprzęt 
nie kosztuje tyle co w wioślarstwie, ale 
trzeba kupić koszulki, dresy, obuwie 
czy piłki. Dla mnie najważniejsze są 
wyniki i możliwość szkolenia dzieci 
oraz młodzieży. W tym roku dzie-
więcioro naszych zawodników brało 
udział w obozie kadrowiczów zorgani-
zowanym w Zakopanem, a czwórka za-
kwalifikowała się do kadry narodowej 
młodzieżowców i dzięki temu pojechała 
na obóz do Szczyrku. 

– Sam również jesteś związany z klu-
bem od wielu lat.

– Już pięćdziesiąt. Zaczęło się od 
tego, że już jako mały chłopiec chodzi-
łem na mecze piłki nożnej Unii Tczew, 
a mając 12 lat rozpocząłem swoją przy-
godę w sekcji jako zawodnik. Później 
zostałem członkiem zarządu klubu. 
W 1998 roku wybrano mnie na prezesa 
i do dzisiaj pełnię tę funkcję. Niestety, 

Dzieci nie opływają tutaj w luksusy,  
ale hartują się i osiągają wyniki
Rozmowa z Jackiem Prętkim z Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”,  jednocześnie 
prezesem Kolejowego Klubu Sportowego KKS Unia Tczew  

KKS Unia Tczew powstała 
w 1922 roku. W roku ubiegłym 
świętowaliśmy więc setne 
urodziny. W ciągu tych 
dekad nasz klub prowadził 
wiele sekcji, wychował 
wielu medalistów olimpiad, 
mistrzostw świata czy Europy. 
Tutaj właśnie swoje treningi 
rozpoczynał nieżyjący 
już dyrektor Maratonu 
Solidarności Kazimierz 
Zimny, który pierwsze kroki 
w sporcie stawiał jako 
sternik w wioślarstwie. 
Dopiero później rozpoczęła 
się jego przygoda z biegami 
długodystansowymi. 

nie ma wielu chętnych do pracy spo-
łecznej, zwłaszcza teraz, gdy każdy szuka 
dodatkowych dochodów. Tylko że przy 
szkoleniu dzieci i młodzieży nie można 
się w ten sposób nastawiać, tutaj trzeba 
społeczników, których jest coraz mniej. 
Wszystko robimy bowiem kosztem wła-
snego czasu i rodzin, ale są zapaleńcy, 
tacy jak Michał Benkowski zajmujący 
się sekcją piłki nożnej, Fabian Liebner, 
wiceprezes ds. sportowych, sekretarz 
klubu Mariusz Grubich czy Mateusz 
Wojciechowski oraz Karol Arczewski. 
To ludzie pracujący z zamiłowaniem. 
Jako jeden z nielicznych klubów zosta-
liśmy przy dawnej nazwie i nie jesteśmy 
klubem kolejowym tylko z tytułu. Sam 
jestem kolejarzem, podobnie jak Ma-
riusz Grubich, trener i sekretarz zarządu, 
który wychował olimpijczyka Mateusza 
Biskupa, oraz Mateusz Wojciechowski, 
członek zarządu.

– W jakim wieku są dzieci i młodzież 
trenujące w Unii?

– Mają, w przypadku piłki nożnej, 
od 6 lat, a w wioślarstwie od 12 lat. Nie-
które z dzieci będące u nas trenowały 
wcześniej inne dyscypliny sportu, na 
przykład kilka dziewcząt zajmowało się 
koszykówką. Gdy jedna z nich posma-
kowała wioślarstwa, treningów na łonie 
natury, a nie w zamkniętych pomiesz-
czeniach, przyciągnęła swoje koleżan-
ki. Dziś tworzymy jedną dużą rodzinę 
i zawsze podkreślam, że taki klimat jest 
ważny, mimo że nie mamy jakichś spe-
cjalnych warunków. Dzieci nie opływają 
tutaj w luksusy, ale hartują się i osiągają 
wyniki pozwalające im na zdobywanie 
medali na mistrzostwach Polski. Naj-
ważniejsze w tym wszystkim jest danie 
im możliwości odejścia od komputera 
i telefonu, a także prowadzenie profi-
laktyki przeciw uzależnieniom, takim 
jak alkohol czy narkotyki.

– Takie działania też są prowa-
dzone?

– Nasi trenerzy mówią, co jest szko-
dliwe dla zdrowia i życia. Trzymamy 
się zasady, że w zdrowym ciele zdrowy 
duch, a zawodnicy mają pamiętać, że 
można się obejść bez wszystkiego, co 
jest złe. Rodzice, którzy niejako „dają” 
nam swoje dzieci do Unii, mogą być 
spokojni, że w tym miejscu mają one 
zapewnione bezpieczeństwo, a jedno-
cześnie prowadzona jest profilaktyka. 

– Trenerzy przekazują więc wzorce 
przydatne na całe życie. 

– Współpracujemy również z klu-
bem abstynenta, więc możemy korzy-
stać z ich doświadczeń i zapraszać go-
ści. W naszym klubie wszyscy są równi, 
zarówno dzieci z majętnych rodzin, jak 
i te mające mniej. Dla nas  każde dziec-
ko jest ważne. 

– Kto i w jaki sposób może dołączyć 
do Unii? 

– Zapraszam na nasze strony na 
platformie Facebook „KKS Unia Tczew 
Wioślarstwo” oraz „KKS Unia Tczew 
Piłka Nożna”, gdzie znajdują się nume-
ry telefonów do trenerów. Można do 
nich zadzwonić, aby się o wszystko za-
pytać, aczkolwiek staramy się zapraszać 
do klubu. Na miejscu rodzice zobaczą 
nasze warunki, a dzieci podejmą decy-
zje, czy chcą być w Unii, oczywiście za 
zgodą mamy i taty.  

Tomasz Modzelewski
Fot. Fabian Liebner

W wioślarstwie największym kłopotem jest koszt sprzętu potrzebnego do treningów i udziału w zawodach. Koszt jednej łodzi to 
co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Te lepsze mogą kosztować nawet ponad 100 tysięcy złotych. 

Młodzi piłkarze grający w Unii otrzymują charakterystyczne stroje, dzięki którym 
łatwo jest ich rozpoznać. 

Najważniejsze to chęci oraz zgoda rodziców na udział w treningach. 
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NA KOŃCU JĘZYKA

Od wielu lat śledzę nowe słowa, którymi posługuje się młodzież i nie tyl-
ko… Ale okazuje się, że ciągle są takie, o których jeszcze nie pisałam i któ-
re zaskakują wiele osób. Jestem przekonana, że wyrazy, którymi posługują 
się dzieci i młodzież, powinni znać również dorośli, a zwłaszcza rodzice. Do 
takich słów należą: piwniczak i nolife.

Piwniczak – kto to taki?
Rzeczownik piwniczak kojarzy się z piwnicą i dlatego sprawdziłam w „Słowniku 

języka polskiego PWN”, co znaczy piwnica i jakie wyrazy należące do tej rodziny 
słowotwórczej tam występują. Znalazłam słowa: piwnica, piwniczka, piwniczny, piw-
niczanin, a także dopisany w 2016 roku czasownik piwniczyć, który został zgłoszony 
w plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku 2016. Oto definicje tych wyrazów.

Piwnica to:
1. ‘pomieszczenie pod budynkiem przeznaczone do przechowywania różnych rze-

czy, żywności, opału itp.’
2. ‘winiarnia, kawiarnia lub lokal rozrywkowy znajdujące się w podziemnym po-

mieszczeniu’
3. daw. ‘zapas trunków, zwłaszcza win, przechowywanych w podziemnym pomiesz-

czeniu’.
Piwniczka to zdrobnienie od piwnica, a piwniczny to przymiotnik odnoszący 

się do piwnicy, charakterystyczny dla piwnic itd. Natomiast piwniczanin to ‘stały 
bywalec piwnicy – lokalu kawiarniano-rozrywkowego’. Najbardziej zainteresował 
mnie nowy czasownik piwniczyć, który znaczy ‘wieść samotne życie, rezygnować 
ze spotkań z ludźmi, popadać w otchłań apatii i społecznej alienacji’. 

Niestety, piwniczaka w „Słowniku języka polskiego PWN” nie było i musiałam 
szukać dalej. Okazało się, że piwniczak to ‘mężczyzna lub nastoletni chłopak, który 
praktycznie nie wychodzi z domu. Nie ma dziewczyny, przyjaciół, perspektyw ży-
ciowych, mieszka z rodzicami lub samotnie. Większość czasu spędza w Internecie, 
gdzie odreagowuje swoje frustracje’. 

Słowo „piwniczak” to kalka z języka angielskiego basement dweller i dosłownie 
znaczy ‘mieszkaniec piwnicy’. 

Nolife
Rzeczownik nolife po angielsku znaczy ‘człowiek bez życia’(no life – ‘bez życia’). 

Słowo to internauci używają w znaczeniu: ‘osoba, która większą część swojego czasu 
spędza na danej czynności, np. siedzeniu przed komputerem, ale również nauce 
czy czytaniu. Zazwyczaj taki człowiek izoluje się od reszty społeczeństwa w celu 
całkowitego oddania się wykonywanemu zajęciu’.

Odmiana nowych słów
Oczywiście leksemów nolife i piwniczak nie ma jeszcze w „Słowniku języka 

polskiego” ani w „Słowniku poprawnej polszczyzny”, ale gdy zorientowałam się, że 
rzeczowniki te są bardzo często używane przez internautów, wtedy zainteresowa-
łam się ich odmianą. Otóż użytkownicy polszczyzny odmieniają te nowe wyrazy. 
Moim zdaniem – bardzo dobrze, bo po polsku należy odmieniać wszystko, co się 
daje odmienić. Poniżej przedstawiam często używane formy rzeczowników nolife 
i piwniczak w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Przypadek  Liczba pojedyncza Liczba mnoga

mianownik nolife, piwniczak piwniczaki, nolify

dopełniacz nolifa, piwniczaka piwniczaków, nolifów

celownik nolifowi, piwniczakowi piwniczakom, nolifom

biernik nolifa, piwniczaka piwniczaki, nolifów

narzędnik nolifem, piwniczakiem piwniczakami, nolifami

miejscownik noli�e, piwniczaku piwniczakach, nolifach

wołacz noli�e, piwniczaku piwniczaki, nolify

Przy okazji
Jak zapewne Państwo zauważyli, piwniczaki i nolify to osoby bardzo izolujące 

się od ludzi. Niestety, poza piwniczakami i nolifami są jeszcze inni – skrajni aspo-
łecznicy.

Wszystkim Czytelnikom – zwłaszcza RODZICOM – polecam ciekawe, intry-
gujące i niepokojące artykuły na temat piwniczaków i nolifów.

Barbara Ellwart

Piwniczak, nolife i kto 
jeszcze?

POZIOMO
7) bóstwo semickie, 8) początkujący w 
zawodzie, 9) azyl, 10) na twarzy Zorro, 
13) klamra budowlana, 17) w Kościele 
katolickim: duchowny sprawujący na ja-
kimś obszarze władzę kościelną, 18) pot. 
tykowaty , szczapowaty, 19) pokarm 
oseska, 22) myszoryjek, drapieżny ssak 
owadożerny, 25) Rolls-..., luksusowe auto, 
26) siostra Balladyny, 27) łotr.

PIONOWO
1) kojąca maść, 2) bóg wina, 3) sypialnia 
szlachcianki, 4) choroba nerek, 5) kateter, 
6) mocarz, siłacz, 11) kosmetyczna mgieł-
ka, 12) Jerzy, aktor parodiujący znanych 
polskich polityków, 14) Sir Vidiadhar 
Surajprasad, brytyjski prozaik i eseista, 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury za rok 2001, 15) pozostałości, 
16) gospodarz na Podhalu, 19) wojskowa 
melodia, 20) królewskie rozporządzenie, 
21) przewlekły nieżyt nosa, 22) uczta 
dawnych chrześcijan, 23) zakonnicy, 
24) odmiana dwutlenku krzemu.
Litery od 1 do 40 utworzą rozwiązanie 
– przysłowie polskie. 
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Krzyżówka 
z bogiem wina

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwią-
zanie Krzyżówki z państwem faraonów 
z nr. 1/2023. Otrzymuje ją pani 
Bernadeta. Hasło brzmiało: Regionalna 
komisja wyborcza. Nagrodę wyślemy 
pocztą. 
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Pakiet ulotek z niezbędnymi dla każdego związkowca infor-
macjami wydał Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

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

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

Związkowe ABC: sięgnij po informator Regionu Gdańskiego
Pakiet ulotek z niezbędnymi dla każdego związkowca infor-
macjami wydał Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

Chcesz więcej wiedzieć o działalności NSZZ „Soli-
darność” w Regionie Gdańskim? Zamierzasz uczestni-

zgłosić swój udział? Sięgnij po Informator Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W nim znajdziesz nie-
zbędne dane kontaktowe oraz podstawowe informacje 

Informatory są do odbioru w Dziale Organizowania 
i Rozwoju NSZZ „Solidarność” w siedzibie Związku przy 
ul. Wały Piastowske 24 w Gdańsku oraz w macierzystych ko-
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Żuławki. Żywy skansen
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
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Żuławki. Drewniany dom podcieniowy z XVIII wieku z XIX-wieczną wystawką o konstrukcji ryglowej.

Na trasie z Gdańska do Warszawy, jadąc drogą popularnie zwaną „siódemką”, tuż po przekroczeniu Wisły warto 
zjechać w stronę Mikoszewa. Po pokonaniu około trzech kilometrów dociera się do niezwykłej wsi Żuławki, którą 
w środowisku historyków i etnografów nazywa się „żywym skansenem”. Dlaczego? Powodów jest kilka, a i historia 
wsi jest niezwykle ciekawa. Może właśnie dlatego Żuławki wybrano na miejsce akcji serialu telewizyjnego z 1984 
roku zatytułowanego „Pan na Żuławach”. 

Żuławki. Żeliwne, XIX-wieczne schody prowadzące do jednego z domów podcieniowych.

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura i oddziały ZRG

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

KARTUZY, ul. Gdańska 15 pok. 20, 
Tel. 502 172 289

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

Wieś leży na Żuławach Wiślanych, 
nad Szkarpawą, w gminie Stegna. Nie-
wiele osób się w niej zatrzymuje, gdyż 
zazwyczaj to albo miejscowi, albo zwo-
lennicy wycieczki nad morze odległe 
stąd o 8 kilometrów. Natomiast mało kto 
wie, że wieś ta w 2015 roku trafiła na listę 
„50 najciekawszych wsi w Polsce”.

Historia Żuławek sięga przynajmniej 
XIII wieku. Jako wieś została lokowana 
za czasów krzyżackich przez wielkiego 
mistrza Winricha von Kniprode w 1352 
r. na prawie chełmińskim. Według do-
kumentów pierwszym osadnikiem 
Żuławek był Hans von Symonsdorf. 
Jednak nie był to jedyny Niemiec, gdyż 
Krzyżacy sprowadzili na te tereny spo-
ro osadników. Po zakończeniu wojny 
trzynastoletniej i podpisaniu II pokoju 
toruńskiego, a więc po 1466 r., wieś zna-
lazła się w granicach państwa polskiego, 
a dokładnie weszła w skład prowincji 
zwanej Prusy Królewskie. 

W 1567 r. król Polski Zygmunt II Au-
gust nadał m.in. wieś Żuławki mieszcza-

ninowi gdańskiemu Reinholdowi Kro-
kowskiemu, pomorskiemu szlachcicowi 
rodem z Krokowej, który będąc we Fran-
cji przeszedł z luteranizmu na kalwinizm. 
Jego protestanckie poglądy przyczyniły się 
do zasiedlenia Żuław menonitami, holen-
derskimi osadnikami zwanymi „olędrami”. 
To oni wprowadzili interesujące zasady go-

spodarowania podmokłymi, zalewowymi 
terenami, wprowadzając m.in. budownic-
two mieszkalne w formie domów pod-
cieniowych, zazwyczaj usytuowanych na 
terpach, sztucznie usypanych pagórkach. 

Niestety, większość pierwotnej zabudo-
wy Żuławek została spalona przez wojska 
szwedzkie w 1659 r. Wieś jednak dość szyb-

ko się odbudowała, dzięki m.in. wykorzy-
staniu miejscowego budulca, czyli drewna 
i cegły, w co dzisiaj aż nie chce się wierzyć. 
Ale do XIX wieku Żuławy porastały lasy, 
chociaż dzisiaj na ich krajobraz składają 
się pola, łąki, kanały i tylko w niektórych 
miejscach można spotkać małe zagajniki.

W ramach drugiego rozbioru Polski, 
który nastąpił w 1773 r., Żuławki znalazły 
się w państwie pruskim. W 1920 r. weszły 
w skład Wolnego Miasta Gdańska. Co 
prawda podczas ostatniej wojny wieś nie 
została zniszczona, ale została opuszczona 
przez menonitów. Dzisiaj zamieszkuje ją 
ludność napływowa, która zasiedliła po 
wojnie stare domy, z czasem utożsamiając 
się z pierwotnymi ich mieszkańcami. 

Menonici pozostawili po sobie ru-
ralistyczny układ przestrzenny, który 
ukształtował się w XIX w., a także charak-
terystyczne dla tego regionu domy pod-
cieniowe o konstrukcji ryglowej (zwanej 
też szachulcową), czyli najpierw stawiano 
drewniany szkielet, a następnie wypełnia-
no go cegłą, czasem również kamieniem. 
Taki dom charakteryzuje się wystawką w 
części frontowej wspartą na drewnianych, 
często zdobionych kolumnach, czasem fila-
rach. Kilka z nich zachowało się do dzisiaj. 
Co ciekawe, w XIX wieku zabudowa wsi 
rozciągała się na prawie pięć kilometrów i 
zamieszkiwało ją niemal 800 osób.

Co prawda o żuławskich domach 
podcieniowych już pisaliśmy, ale te w Żu-
ławkach zaliczają się do jednych z ciekaw-
szych i są względnie dobrze zachowane. 
Najstarszy z nich pochodzi z 1771 r., czyli 
z czasów Prus Królewskich. Jeden z nich 
został wzniesiony przez Petera Loewena, 
najsłynniejszego żuławskiego architekta. 
W kolejnym zachowały się oryginalne 
okiennice, w innym dwudzielne drzwi, 
a jeszcze w innym napisy na dekoracyj-
nych deskach na poddaszu. Natomiast do 
domu pod numerem 37 prowadzą żeliw-
ne schody, co należy tu do rzadkości. 

Można też wspomnieć o znajdują-
cym się we wsi niezbyt ładnym XIX-
-wiecznym, ceglanym kościele i otacza-
jącym go cmentarzu z XVIII-wiecznymi 
płytami nagrobnymi. 

Ciekawostką jest to, że ta niepozorna 
wieś została uwieczniona w „Dzienniku 
Żuławskim” z 1878 r. przez Henricha Dyc-
ka, a także w książce z 2017 r. „Ona i dom, 
który tańczy” autorstwa Małgorzaty Oliwii 
Sobczak. Ciekawa jest też sfabularyzowana 
historia Polaków, powojennych repatrian-
tów z Francji, którzy postanowili osiąść na 
Żuławach. Wiele scen „Pana na Żuławach” 
nakręcono właśnie w Żuławkach.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz


