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Rotmistrz Pilecki. 
Pomnik dla bohatera

Mierząca prawie 3 metry wyso-
kości �gura znajduje się na placu
przed gmachem Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku. Przedsta-
wia postać będącą w ruchu, co 
symbolizuje dobrowolny pobyt 
rotmistrza w niemieckim obozie 
koncentracyjnym Auschwitz i 
ucieczkę – Witold Pilecki gestem 
dłoni odrzuca bowiem za siebie 
obozową czapkę. Postawienie 
pomnika to pomysł dr Karola Na-
wrockiego, dyrektora muzeum. 
Uroczyste odsłonięcie odbyło się 
17 września, w rocznicę sowieckiej 
napaści na Polskę. 

Jest nowy prezes 
Radia Gdańsk 

Adam Chmielecki, wydawca, 
politolog i publicysta, współpra-
cujący z miesięcznikiem „Magazyn 
Solidarność” został powołany na 
stanowisko prezesa Radia Gdańsk 
SA. Decyzję w jego sprawie pod-
jęła Rada Mediów Narodowych 12 
września.  Nowy szef radia to także 
autor książek, m.in. „Wokół Soli-
darności” i „Solidarni i niepodlegli” 
oraz współautor biogra�i śp. Lecha
Kaczyńskiego. Na łamach „Magazy-
nu Solidarność” Adam Chmielecki 
zajmował się szeroko pojętą tema-
tyką związkową oraz publikował na 
temat historii Polski. Więcej...>>

Nowoczesna 
infrastruktura  
dla przemysłu 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna oddała do użytku 
nowoczesną płytę montażową do 
budowy statków o powierzchni 
10 tysięcy metrów kwadratowych. 
– Wykonaliśmy pierwszy krok 
w przywracaniu dawnego blasku 
i świetności tego historycznego 
miejsca. Zdajemy sobie sprawę, że 
to dopiero początek – mówiła  mi-
nister przedsiębiorczości i techno-
logii Jadwiga Emilewicz podczas 
uroczystości otwarcia płyty oraz 
zrewitalizowanej hali nr 33 na Wy-
spie Ostrów na terenach stocznio-
wych. Więcej...>>

Zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych w górę 

To tytuł 
p r o g r a m u 
w y b o rc ze g o 
Prawa i Spra-
w i e d l i w o ś c i 
zawierającego  
istotne propo-
zycje mające 

na celu poprawę warunków ży-
cia Polaków.  Dla pracowników, 
oraz dla mnie jako związkowca, 
najwięcej satysfakcji daje za-
powiedź kontynuacji polityki 
wzrostu płac. Ma być on stymu-
lowany, rozłożonym na kaden-
cję, wzrostem płacy minimalnej 
do 4000 złotych. Niestety rozpo-
czął się frontalny atak totalnej 
opozycji, a także części praco-
dawców.

 Przypomnę, że w sierpniu 
2007 roku, gdy byłem Przewod-
niczącym „Solidarności”, pod-
pisaliśmy z rządem Jarosława 
Kaczyńskiego porozumienie 
o 25-procentowym wówczas 
wzroście płacy. Rozpętała się 
wrzawa, że gospodarka się za-
wali. Później wprost przeciwnie, 
Platforma chełpiła się, że dzięki 
popytowi wewnętrznemu byli-
śmy „zieloną wyspą” na oceanie 
światowego kryzysu i przypisy-
wała ten wzrost płacy sobie. 

Już przyjęty przez rząd,  
wzrost płacy minimalnej w 2020 
roku do 2600 zł to przyrost około 
15 procent. W następnym roku 
do 3000 złotych to kolejne 15 
proc. Następne przyrosty mają 
być już tylko 10-procentowe. 
Rosnące koszty pracy zmuszą 
pracodawców do innowacji, in-
westycji w maszyny, poprawę or-
ganizacji pracy. Co równie  waż-
ne, to  zarobki na poziomie 4 000 
zł i więcej, czyli ponad 1000 euro, 
stawiają znak zapytania nad 
opłacalnością emigracji zarobko-
wej Polaków.  Koniec z postkolo-
nialną polityką rozwoju.

Janusz Śniadek 
poseł Prawa i Sprawiedliwości 

na Sejm

Polski  
model  
państwa 
dobrobytu

Od sierpnia 2019 podstawą dla 
wskaźnika naliczania zakładowe-
go funduszu socjalnego będzie 
przeciętne wynagrodzenie w go-
spodarce narodowej w drugim 
półroczu 2014 – taka decyzja to 
efekt dwustronnych negocjacji 
„Solidarności” z rządem. Decyzja 
została przegłosowana w minio-
nym tygodniu.

Zmianę do ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych przy-
jęto po drugim czytaniu projektu. Do-
tychczas punktem odniesienia było 
przeciętne wynagrodzenie z drugie-
go półrocza 2013, po zmianie będzie 
to kwota z drugiego półrocza 2014.  

Trzeba pamiętać również o tym, 
że przez ostatnie lata wskaźnik 
naliczania odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych był 
zamrażany. W okresie 2011 – 2016 
wynosił 1094 zł, po dojściu PiS do 
władzy został częściowo podwyż-
szony, dzięki czemu w latach 2017 
i 2018 wynosił 1186 zł, a w pierwszej 
połowie 2019 roku – 1229 zł. 

Zmiany zaczęły następować po 
tym, jak w maju 2015 roku NSZZ 

„Solidarność” podpisał z Andrze-
jem Dudą, wówczas kandydatem 
na prezydenta RP porozumienie w 
sprawie realizacji najważniejszych 
dla związku postulatów. Po wygra-
nych wyborach prezydenckich i 
parlamentarnych koalicja Zjedno-
czonej Prawicy, dysponując więk-
szością w parlamencie, rozpoczęła 
realizację swojego programu wy-
borczego, który w wielu punktach 
pokrywał się z postulatami NSZZ 
„Solidarność”. 

Jednocześnie „Solidarność” 
zwraca uwagę na to, że ubiegłoty-
godniowe podniesienie podstawy 
wskaźnika jest niewystarczające i 
postuluje kolejny wzrost, bowiem 
niższy odpis oznacza ograniczenie 
możliwości korzystania z funduszu 
przez osoby, które są w najtrudniej-
szej sytuacji.

– Od lat na posiedzeniach Sejmu 
i Senatu, w zespołach Rady Dialogu 
Społecznego słyszymy, że „owszem”, 
„tak”, ale częściowo, a koszt jest rze-
czywiście niewielki – mówiła na 
początku tego roku Katarzyna Zim-
mer-Drabczyk, ekspert Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”.  

Tegoroczna pielgrzymka na Ja-
sną Górę została zorganizowana 14 
i 15 września. Udział w niej wzięło 
około 20 tysięcy osób, w tym pre-
mier RP Mateusz Morawiecki i prze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda.  

– Przybywamy na Jasną Górę, 
każdy w swojej intencji, aby podzię-

kować jasnogórskiej Pani za opiekę. 
Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, 
że trwacie – mówił Piotr Duda, który 
zabrał głos przed uroczystą mszą św. 
Z kolei abp Adam Szal podziękował 
za troskę o ludzi pracujących. 

Pielgrzymka Ludzi Pracy odbyła 
się już po raz trzydziesty siódmy.

Więcej...>>

Pielgrzymka Ludzi Pracy.
„Dziękuję, że jesteście”
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nowym-prezesem-radia-gdansk-jest-adam-chmielecki-z-magazynu-solidarnosc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/37-pielgrzymka-ludzi-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stocznia-odnowa-nowoczesna-infrastruktura-dla-przemyslu-4-0


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
5125,26 zł

WYDARZYŁO SIĘ

 17.09.1939 r.  
Związek Sowiecki 
napadł na Polskę.

 17.09.1993 r.  
Ostatni żołnierz 
okupacyjnej armii 
sowieckiej opuścił 
terytorium Polski.

 20.09.1942 r. 
Utworzono Naro-
dowe Siły Zbrojne 
(NSZ).

Powołanie NSZZ „Solidarność”
HISTORIA 1980
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Polska jest takim nierozerwalnym splotem wiary, wolności i solidarności. 
Ludzie pracy, wszyscy ludzie Solidarności, niesiecie nadzieję i wolność już 
od wielu dekad.

premier Mateusz Morawiecki 
na zakończenie 37. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę

Tyle wyniosło przeciętnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sekto-
rze przedsiębiorstw w sierpniu 2019 roku, co oznacza wzrost rok do 
roku o 6,8 proc.

17 września 1980 r. powstaje 
Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” w kształ-
cie takim, jaki znamy do dzisiaj, tj. 
jednego ogólnopolskiego nieza-
leżnego związku zawodowego. 

Tego dnia w siedzibie gdań-
skiego MKZ zbierają się przedsta-
wiciele niezależnego ruchu związ-
kowego z całego kraju. Tematem 
obrad jest powołanie jednej or-
ganizacji związkowej obejmującej 
cały kraj, statut i program działania 
do I Kongresu NSZZ. 

Po spotkaniu gdański MKZ wy-
dał komunikat, który głosi, iż obec-
nie do NSZZ wstąpiło ponad 3 mi-
liony ludzi w około 3500 zakładach. 
Niektóre poczynania władz, jak prze-
słuchiwanie i zatrzymywanie przez 
SB i MO delegatów robotniczych czy 
otoczenie ich nadzorem milicyjnym, 
stanowi źródło nowych napięć. Rów-
nież dyrekcje wielu przedsiębiorstw 
tworzą ustawiczne przeszkody w 
pracy Niezależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych. 

Obrady zakończyły się złożeniem 
wniosku przez radcę prawnego MKZ 

NSZZ Mazowsza Jana Olszewskiego, 
aby MKZ w Gdańsku przygotował 
projekt statutu dla całego NSZZ, na 
podstawie którego wszystkie MKZ-
-ty zarejestrują się jako jeden zwią-
zek. Karol Modzelewski zapropono-
wał, aby nową organizację nazwać: 
Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”. Na spo-
tkaniu powołana zostaje Krajowa 
Komisja Porozumiewawcza, w skład 
której wchodzą przedstawiciele 
wszystkich MKZ-ów. 

Do drugiego spotkania przed-
stawicieli MKZ-ów dochodzi 22 
września, na którym zebrani przyj-
mują przygotowany przez gdański 
MKZ projekt Statutu. Uczestnicy 
spotkania proponują, aby struktura 
organizacyjna Związku została do-
stosowana do podziału administra-
cyjnego kraju, czyli powinno po-
wstać 17 dużych regionów, a także 
zapada decyzja, że do czasu zjazdu 
dotychczasowa KKP działa jako 
Komisja Krajowa. 24 września dele-
gacja NSZZ „Solidarność” składa w 
Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 
wniosek o rejestrację Związku.

Wprowadzona we wrześniu 
zmiana kodeksu pracy rewolu-
cjonizuje dotychczasowe zasady 
dotyczące stosowania przepisów 
o zakazie nierównego traktowania 
i dyskryminacji. W stanie prawnym 
obowiązującym przed zmianą 
wyróżniano dwa przypadki nie-
równego traktowania. Tak zwane 
„zwykłe” nierówne traktowanie 
oraz jego kwali�kowana forma,
czyli dyskryminacja. W zależności  
od tego, czy w danym przypadku 
pracodawca dopuścił się tzw. zwy-
kłego nierównego traktowania, 
czy dyskryminacji, inny był zakres 
uprawnień z tym związanych. 

Nowelizacja kodeksu pracy, któ-
ra weszła w życie 7 września 2019 
r., usuwa te różnice. W nowym 
stanie prawnym każde nieuzasad-
nione obiektywnymi przyczynami 
nierówne traktowanie pracowni-
ków uznawane jest za dyskrymi-
nację. W konsekwencji w każdym 
przypadku różnicowania sytuacji 
pracowników, które nie jest obiek-
tywnie uzasadnione, pracownikom 

przysługuje ten sam zakres upraw-
nień. Pracownicy mogą wystąpić 
zarówno o odszkodowanie za 
okres przeszły (np. o wyrównanie 
różnicy wysokości wynagrodze-
nia) oraz ustalenie ich warunków 
zatrudnienia na zasadach niedy-
skryminujących na okres przyszły 
(np. o podwyżki wynagrodzenia). 
Ponadto z dochodzeniem powyż-
szych roszczeń wiążą się ułatwienia 
proceduralne związane z wykazy-
waniem w trakcie procesu faktu 
dyskryminacji. Polegają one na 
tym, że pracownik musi jedynie 
uprawdopodobnić, że doszło do 
dyskryminacji, a w takim przypad-
ku na pracodawcę przechodzi cię-
żar  wykazania, że dyskryminacja 
nie miała miejsca.

Zmianę kodeksu pracy należy 
ocenić bardzo pozytywnie. Należy 
oczekiwać, że będzie się ona wią-
zała ze znacznym zainteresowa-
niem pracowników tą podstawą 
dochodzenia roszczeń.
Stan prawny na 7.09 2019 r.

Łukasz Sulej 

Koniec ery nierównego traktowania

Dwa dni potrwa seminarium 
dotyczące budowania potencjału 
partnerów społecznych i uczest-
ników dialogu społecznego, które 
rozpoczęło się dzisiaj w Gdańsku. 
Zorganizowała je Europejska Fun-
dacja na Rzecz Poprawy Warun-
ków Życia i Pracy, z którą „Solidar-
ność” współpracuje. 

- Eurofund zajmuje się kwe-
stiami społecznymi, związanymi 
z zatrudnieniem oraz warunkami 
pracy, a więc zagadnieniami, które 
są dla nas bardzo ważne - tłuma-
czy Mateusz Szymański z Zespołu 
Monitoringu i Dialogu Społeczne-

go Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”. 

W seminarium uczestniczyło 
kilkadziesiąt osób z różnych kra-
jów europejskich, głównie z Euro-
py Środkowo-Wschodniej, ponie-
waż rozmowy dotyczyły sytuacji 
panującej właśnie w tym regionie. 
– Wymiana doświadczeń, wiedza 
na temat tego, jak dialog społecz-
ny; dwustronny i trójstronny funk-
cjonuje w poszczególnych krajach 
to sposób na szukanie rozwiązań, 
które mogą wzmacniać nasze 
możliwości – mówi Mateusz Szy-
mański.

– W zdrowym społeczeństwie 
wartością nadrzędną jest rodzina, 
także w rozumieniu międzypoko-
leniowym, gdzie młodsi dbają o 
starszych – mówił Kacper Płażyń-
ski. Przewodniczący Klubu PiS w 
gdańskiej Radzie Miasta i kandydat 
do Sejmu spotkał się z Regionalną 
Sekcją Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego.  

– Wydaje mi się, że trzeba 
wprowadzić zmiany do Konsty-
tucji i uporządkować sprawy 

związane z prezydentami i burmi-
strzami miast, nazewnictwem i ich 
kompetencjami – mówiła jedna z 
uczestniczek pani Wiesława.

– Nie chcemy, żeby nazwa mia-
sta Gdańska była na tramwajach 
pisana w języku niemieckim – po-
wiedział z kolei pan Kazimierz. Jego 
propozycja została przegłosowana 
jako stanowisko zebranych w celu 
przekazania prezydent miasta.

– Zrobię to na sesji – odpowie-
dział radny.
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Rozmawiają 
 o dialogu społecznym 

Płażyński odpowiadał na pytania 
emerytów i rencistów 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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