
46 (453)
13 LISTOPADA 2019

SKRÓTEM

iBiS NSZZ

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Rada gdyńskiego 
oddziału „S” planuje 
obchody
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Od godności człowieka do 
ponadnarodowej współpracy

W gospo-
darce zdomi-
nowanej przez 
międzynarodo-
we korporacje 
i koncerny coraz 
trudniej do-

strzec pojedynczego człowieka 
i zagwarantować elementarne 
standardy zatrudnienia, prze-
strzegania prawa oraz ochrony 
przed wyzyskiem. Powołane do 
ochrony praw pracowniczych 
związki zawodowe w większości 
lewicowe, często wręcz komuni-
styczne nie zawsze przywiązują 
należytą wagę do godności 
i podmiotowości pracownika. 
A te chrześcijańskie, które jak 
„Solidarność”, opierają dzia-
łalność na społecznej nauce 
Kościoła, są w zdecydowanej 
mniejszości. Pracownik szuka 
na rynku pracy możliwości god-
nego wynagrodzenia dla siebie 
i rodziny, które przeznacza na 
utrzymanie, rozwój i wypoczy-
nek. W zamian oferuje umiejęt-
ności, umysł i siłę rąk. Przedsię-
biorcy, organizując biznes, chcą 
osiągnąć zysk, którego oczekują 
dla siebie, właścicieli lub udzia-
łowców. Zysk jest zatem źródłem 
�nansowania oczekiwań zarówno
przedsiębiorców, jak i pracowni-
ków. Społeczna nauka Kościoła 
opisując relacje pomiędzy 
pracownikiem i przedsiębiorcą 
– w pewnym uproszczeniu – de�-
niuje je jako wzajemną odpo-
wiedzialność, a nawet wzajemną 
troskę. Taki model jest drogą do 
wzajemnego szacunku, ale to 
tylko idealny obraz, rzeczywistość 
jest inna. W praktyce obserwu-
jemy ekspansję pozbawionego 
Boga globalnego biznesu, który 
stał się bezosobowy i tak samo 
traktuje pracowników.

Piotr Duda 
przewodniczący Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność” 
podczas konferencji „Solidarność: 

od godności człowieka do 
ponadnarodowej współpracy”

Ekspansja 
biznesu bez Boga

NASZYM ZDANIEM

– Wtorkowe popołudnie, 5 li-
stopada zdominowane było przez 
spotkanie Rady Oddziału Gdynia 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” – informuje jej przewod-
niczący Aleksander Kozicki. Poza 
omówieniem bieżących problemów, 
uczestnicy zajęli się stanem przygo-
towań do uroczystości grudniowych 
w Gdyni, zakreślony został także plan 
działań jubileuszowych w przyszłym 
roku. – W 2020 r. przypada bowiem 
czterdziesta rocznica powstania 
NSZZ „Solidarność” i 50-lecie tragedii 
Grudnia ’70 – podsumowuje spotka-
nie Aleksander Kozicki.

Najbliższe szkolenia
W nadchodzących tygodniach 

odbędą się: Rozwój Związku (19 
oraz 20 listopada), Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych 
(21 listopada), Mobbing (4 grud-
nia). Szkolenie Skarbników (11 
oraz 12 grudnia). Chętnych można 
zgłaszać pod numerem telefonu 
58 308 42 76 oraz adresem e-mail” 
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl. 

ZUS oczami uczniów
Z myślą o dzieciach i młodzieży 

powstał „Projekt z ZUS”, który ma 
w przystępny sposób populary-
zować wiedzę o ubezpieczeniach 
społecznych. Przedsięwzięcie 
jest skierowane do uczniów szkół 
podstawowych. - Z myślą o szko-
łach zainteresowanych projektem, 
współprzygotowaliśmy atrakcyjne 
dla uczniów materiały dydaktycz-
ne. Nauczyciele natomiast mają 
do dyspozycji gotowe scenariusze 
lekcji, prezentacje, �lm, karty pro-
jektu i arkusze ocen oraz opiekę 
merytoryczną pracowników ZUS 
– informuje Krzysztof Cieszyński, 
rzecznik prasowy ZUS wojewódz-
twa pomorskiego. Więcej...>>

Sytuację podsumowała Pomor-
ska Wojewódzka Rada Rynku Pracy 
w Gdańsku. – Dobra koniunktura 
rozwija przedsiębiorczość. Z roku 
na rok pomorzanie stają się coraz 
aktywniejsi – czytamy w podsu-
mowaniu spotkania.

Adam Krawiec, dyrektor Depar-
tamentu Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku wskazał, 
iż zasadniczym problemem jest 
brak rzetelnej wiedzy ze strony 
pracodawców dotyczących ocze-
kiwań w kontekście kształcenia 

w szkołach zawodowych. Z kolei 
Lena Teodorowicz z Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Gdańsku 
jako przykład zawodu, w którym 
występuje luka kompetencyjna 
wskazała fryzjerów (zapotrzebo-
wanie jest, ale większość osób nie 
ma wymaganych kompetencji).

Przewodniczący Rady Dariusz 
Gobis pokreślił, iż należy podnosić 
świadomość pracodawców, aby 
inwestowali w swoich pracowni-
ków oraz uruchomić odpowiednie 
narzędzia m.in. środki z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. 

Rynek pracy na Pomorzu

Konferencja pod takim właśnie 
tytułem odbywała się przez dwa 
dni (8 i 9 listopada) w gdańskiej Sali 
BHP. – Czy można sobie wymarzyć 
godniejsze miejsce, aby dyskuto-
wać o godności i podmiotowości 
człowieka pracy? To właśnie tutaj 
robotnicy walczyli i w konsekwen-
cji tej walki podpisali porozumie-
nie – mówił przewodniczący „Soli-
darności” Piotr Duda. 

W wydarzeniu uczestniczyli 
goście z Polski, jak i innych krajów 
europejskich, a także Ameryki Po-
łudniowej. 

– Obecnie polscy pracownicy, 
ale też pracownicy z całego świa-
ta potrzebują ochrony związków 
zawodowych – powiedział prof. 
Rocco Buttiglione. – Związki na 
całym świecie tracą siły, przez to 
że nastąpiła globalizacja. Pracow-

nicy apelują o przestrzeganie ich 
praw. W tym samym czasie kapitał 
przemyka do innego kraju. Potrze-
bujemy więc zjednoczenia świato-
wego ruchu robotniczego, dzięki 
któremu można będzie zaprząc 
gospodarkę w służbę człowieka. 

W ramach wydarzenia nastąpi-
ło wręczenie certy�katów człon-
kom Rady Naukowo-Programowej 
Międzynarodowego Centrum Ba-
dań nad Fenomenem Solidarno-
ści, które zajmie się ruchem, jaki 
nie powstał nigdzie wcześniej, ani 
później. 

Abp Sławoj Leszek Głódź, me-
tropolita gdański zwrócił w tym 
kontekście uwagę na to, że gdy 
pracował jeszcze w Rzymie, Jan 
Paweł II mówił, że Solidarność nie 
zamknie się w granicach Polski.  

Więcej...>>

– Pracownicy potrzebują ochrony związków – mówił prof. Butiglione

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zus-oczami-uczniow
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/video-solidarnosc-od-godnosci-czlowieka-ponadnarodowej-wspolpracy


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

314

WYDARZYŁO SIĘ
 11.11.1937 r.  

Pierwsze obchody 
Święta Niepodle-
głości jako usta-
wowego święta 
państwowego.

 12.11.1922 r.  
Pierwsze w historii 
wybory do Senatu 
RP.

 13.11.1308 r.  
Krzyżacy zajęli 
Gdańsk i dokonali 
rzezi jego miesz-
kańców.

Notyfikacja niepodległości Polski
HISTORIA 1918
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PRAWNIK WYJAŚNIA

Tyloma głosami na marszałka Sejmu została wybrana Elżbieta Witek 
z Prawa i Sprawiedliwości. To była rzecznik rządu oraz minister spraw 
wewnętrznych i administracji. Wstrzymały się 134 osoby, a 11 posłów 
było „przeciw” tej kandydaturze. 

Dla mnie to jest wyjątkowy dzień, ale myślę też, że wyjątkowy dzień w tej 
izbie. Jestem ogromnie zaszczycona, bo patrząc na tę tablicę z wynikami 
głosowań widać, że głosowali na mnie także państwo spoza mojego klu-
bu, za co bardzo serdecznie dziękuję. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, 
ogromne wyróżnienie i oczywiście zobowiązanie.

Elżbieta Witek, nowa marszałek Sejmu
Zgodnie z procedurą obowią-

zującą do dnia 6 listopada 2019 
r. przywrócenie do pracy zwol-
nionego pracownika następowa-
ło po wydaniu prawomocnego 
orzeczenia przez sąd pierwszej 
lub drugiej instancji. Co prawda, 
uznając wypowiedzenie za bez-
skuteczne, sąd mógł nałożyć na 
pracodawcę obowiązek dalszego 
zatrudnienia pracownika do cza-
su prawomocnego rozpoznania 
sprawy, jednak rozwiązanie to 
było martwe. Z uwagi na długo-
trwałość procesów sądowych, 
praktycznie nie zdarzały się bo-
wiem sytuacje wydania przez sąd 
wyroku jeszcze przed końcem 
okresu wypowiedzenia danego 
pracownika.

Nowelizacja procedury, po-
cząwszy od 7 listopada br., wpro-
wadza w powyższym zakresie za-
sadniczą zmianę. 

Możliwość nałożenia na pra-
codawcę obowiązku dalszego za-
trudniania pracownika, aktualnie, 
może mieć miejsce także po roz-
wiązaniu umowy o pracę. Może 
to nastąpić, gdy umowa o pracę 
została już z pracownikiem roz-
wiązana, a sąd pierwszej instancji 
orzekł w wyroku o przywróceniu 
pracownika do pracy. 

Niezależnie więc od ostatecz-
nego rozstrzygnięcia sprawy, sąd 
w wyroku wydanym w pierwszej 
instancji będzie mógł zobowią-
zać pracodawcę do przywrócenia 
pracownika do pracy i zatrudnie-
nia go do czasu prawomocnego 
zakończenia całego postępowa-
nia. Warto pamiętać, że sąd może 
nałożyć w wyroku powyższy obo-
wiązek tylko na wniosek złożony 
przez pracownika.
Stan na dzień 12.11.2019 r.

Łukasz Sulej

Co z możliwością przywrócenia 
pracownika w czasie sprawy sądowej?

Sektor stoczniowy 
w Brukseli...

16 listopada 1918 roku Józef 
Piłsudski wystosował do prezy-
denta Stanów Zjednoczonych 
oraz rządów: brytyjskiego, fran-
cuskiego, włoskiego, japońskiego 
i niemieckiego oraz do rządów 
wszystkich państw wojujących i 
neutralnych telegram, w którym 
poinformował o istnieniu Państwa 
Polskiego. 

„Jako Wódz Naczelny Armii Pol-
skiej pragnę noty�kować rządom 
i narodom wojującym i neutralnym 
istnienie Państwa Polskiego Nie-
podległego, obejmującego wszyst-
kie ziemie zjednoczonej Polski. Sy-
tuacja polityczna w Polsce i jarzmo 
okupacji nie pozwoliły dotychczas 
narodowi polskiemu wypowiedzieć 
się swobodnie o swym losie. Dzięki 
zmianom, które nastąpiły w skutek 
świetnych zwycięstw armij sprzy-
mierzonych – wznowienie niepod-
ległości i suwerenności Polski staje 
się odtąd faktem dokonanym. Pań-
stwo Polskie powstaje z woli całego 
narodu i opiera się na podstawach 
demokratycznych. Rząd Polski za-
stąpi panowanie przemocy, która 
przez sto czterdzieści lat ciążyła nad 
losami Polski – przez ustrój zbudo-
wany na porządku i sprawiedliwo-
ści. Opierając się na Armii Polskiej 

pod moją komendą, mam nadzie-
ję, że odtąd żadna armia obca nie 
wkroczy do Polski, nim nie wyrazi-
my w tej sprawie formalnej woli na-
szej. Jestem przekonany, że potężne 
demokracje Zachodu udzielą swej 
pomocy i braterskiego poparcia 
Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzo-
nej i Niepodległej”. 

Jedenastego listopada 1918 
roku po przekazaniu przez Radę 
Regencyjną Józefowi Piłsudskie-
mu władzy nad wojskiem, a na-
stępnie misji utworzenia rządu 
rozpoczęło się tworzenie organów 
państwa. 

Tydzień później powołany zo-
stał rząd na czele z Jędrzejem Mo-
raczewskim, który w ciągu 3 dni 
przygotował ordynację wyborczą, 
ogłosił powszechne prawo wy-
borcze, ustanowił ośmiogodzinny 
dzień pracy, zagwarantował le-
galność związków zawodowych 
i prawo do strajku, wprowadził 
inspekcję pracy i ubezpieczenia 
chorobowe. 

Jeszcze w listopadzie 1918 
roku jako pierwsi niepodległość 
Polski uznali Niemcy. Większość 
państw uznała ten fakt dopiero 
w lutym 1919 roku (już po zorga-
nizowanych wyborach).

Rzecznik „Solidarności” 
o krótszym tygodniu pracy

...a „spożywcy”  
w Zagrzebiu

Microsoft wprowadził w swo-
jej �rmie w Japonii czterodniowy
tydzień pracy. Pracownicy dostali 
za ten czas takie same zarobki, jak 
mieli do tej pory. Okazało się, że 
�rma odnotowała prawie 40-pro-
centowy wzrost ich wydajności 
– informuje Radio Gdańsk. Temat 
został poruszony w audycji „Ludzie 
i pieniądze”.

- Po pierwsze, nikt nigdy nie 
udowodnił, że 8-godzinny dzień 
pracy jest najbardziej optymal-
nym rozwiązaniem. Takie rzeczy 
powinniśmy ustalać w dialogu 
z pracodawcami – mówił gość 
programu Marek Lewandowski, 
rzecznik NSZZ „Solidarność”.
Więcej o audycji Radia Gdańsk 
na naszej stronie...>>

Marian Krzaklewski, Mirosław 
Piórek oraz Krzysztof Żmuda 
uczestniczyli w zjeździe Europej-
skiego Komitetu Dialogu Społecz-
nego Sektora Stoczniowego, który 
obradował w Brukseli w miniony 
piątek, 8 listopada. Tematami ob-
rad były między innymi europejski 
oraz światowy rynek stoczniowy, 
a także projekt, który jest realizo-
wany z funduszy unijnych (jego 
celem jest przygotowanie oraz 
znalezienie rozwiązań związanych 
z poszukiwaniem nowych kwali�-
kacji na rynku przemysłu). 

Dwa dni, od 6 do 7 listopada 
trwał w Zagrzebiu kongres wyborczy 
EFFAT, międzynarodowej struktury, 
w której a�liowany jest Sekretariat
Przemysłu Spożywczego NSZZ „Soli-
darność” (w konferencji wziął udział 
m.in. Zbigniew Sikorski, przewodni-
czący sekretariatu spożywców). No-
wym sekretarzem generalnym został 
Kristjan Bergason, który wywodzi się 
ze szwedzko-duńskich związków 
zawodowych. Na liście jego priory-
tetów znajdą się m.in. działania na 
rzecz europejskich układów zbioro-
wych oraz prace nad ustaleniem pła-
cy minimalnej w Unii Europejskiej.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rzecznik-solidarnosci-o-krotszym-tygodniu-pracy
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