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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

Pożegnali więźnia
Strzebielinka

Na toruńskim cmentarzu spoczął Stefan Olszewski, który był
internowany między innymi w
podwejherowskim Strzebielinku.
Służba Bezpieczeństwa nękała go
na różne sposoby. - Nie dawał się
złamać – wspomina go stowarzyszenie Strzebielinek. - Aktywnie
działał w podziemnych strukturach
Solidarności, kolportując prasę i
wydawnictwa, uczestnicząc w manifestacjach i solidarnościowych
pielgrzymkach. Odtwarzał struktury związku na kolei, gdy zaczęły się
pojawiać szanse na reaktywowanie
NSZZ „Solidarność”. Więcej...>>

Specjalista prawa
pracy w TK

Profesor Jakub Stelina z Gdańska został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatura byłego dziekana Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierownika Katedry Prawa
Pracy została zgłoszona przez
PiS. Za jego wyborem głosowało
233 posłów, przeciw było 209, a 8
wstrzymało się od głosu.

Zakończony kolejny
etap

Od wielu lat w bazylice św.
Brygidy w Gdańsku powstaje
Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny, który oprócz swojego wymiaru religijnego i patriotycznego stał się
dużą atrakcją turystyczną. Zakończony został kolejny etap budowy
ołtarza, na rzecz którego prowadzona była przez struktury NSZZ
„Solidarność” zbiórka. Więcej...>>

W całej Polsce odbyły się protesty pod sklepami Castoramy przeciwko bezprawnemu zwolnieniu 9
członków Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność”. Temat został poruszony już także w Sejmie.
Pod centralą �rmy w Warszawie
zgromadziło się blisko tysiąc związkowców z NSZZ „S”, w tym z Regionu
Gdańskiego, m.in. Roman Kuzimski,
wiceprzewodniczący ZRG NSZZ „S”,
Wojciech Książek, lider oświatowej
„S” i Jacek Szornak, przewodniczący
Sekcji Krajowej Portów Morskich. Z
kolei przed 79 sklepami tej sieci w
całej Polsce rozdawane były ulotki.
– Zwolniono dziewięciu liderów,
ponieważ chcą poprawy warunków
pracy swoich koleżanek i kolegów –
mówił Alfred Bujara, przewodniczący
Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „S”. – Trzeba
coś z tym zrobić, bo w Polsce utrudniana jest działalność związkowa. Nie
ma swobody działalności. Pokażemy,
że jesteśmy skuteczni.
Zarząd Castorama Polska zwolnił
członków Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” za wpisy na portalach
społecznościowych informujące o
łamaniu przepisów BHP i o warunkach pracy w sklepach. Castorama

FOT. MAŁGORZATA KUŹMA

W nowym wydaniu magazynu
przeczytacie m.in. o: Encyklopedii
Solidarności, układach zbiorowych
pracy, atomowej bombie zegarowej (w swojej historii Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
nie miała jeszcze tyle pracy związanej z awariami), expose premiera oraz o tym, że Schetyna traci
monopol na anty-PiS. Więcej...>>

Walczymy o zwolnionych związkowców

Podstawowym żądaniem jest natychmiastowe przywrócenie do pracy
członków NSZZ „S”.
uznała to za… działanie na jej szkodę.
NSZZ „Solidarność” będzie
wspierać zwolnionych pracowników, którzy zaskarżą do sądu wypowiedzenia. – Możemy rozmawiać
z Castoramą, jeśli wycofa wypowiedzenia umów – podsumowuje Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej.
Tymczasem temat został już
poruszony także w Sejmie. – W

Castoramie nigdy nie działo się dobrze jeśli chodzi o relacje i dialog
społeczny między „Solidarnością”
a pracodawcą – przypomniał poseł
Jan Mosiński. – M.in. w grudniu roku
2018 „Solidarność” weszła w spór
zbiorowy, domagając się podwyżki
wynagrodzenia, a także zwiększenia
zatrudnienia o 10 procent. Pracodawca jednak nie chciał o tym słyszeć i... założył swoje własne związki
zawodowe. Więcej...>>

Związki mają za mały wpływ na Polskę
– Polacy niemal trzykrotnie częściej twierdzą, że
wpływ związków zawodowych na decyzje władz w
naszym kraju jest zbyt mały (29 proc.), niż że jest on
zbyt duży (10 proc.) – wynika z analiz Centrum Badania Opinii Społecznej, zastrzegając jednocześnie, że
obie oceny na ogół wyrażano w sposób mało zdecydowany.
Wyniki badań zostały przedstawione w listopadzie
2019. W porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym w 2017 roku nie zmienił się odsetek
ogółu dorosłych Polaków oceniających, że związki
zawodowe mają obecnie zbyt duży wpływ na decyzje
władz w naszym kraju, znacząco przybyło natomiast
tych, którzy uważają, że jest on taki, jaki powinien być,
a ubyło oceniających, że ten wpływ jest zbyt mały.
Opinie badanych różnicują przede wszystkim ich
deklarowane poglądy polityczne, przy czym o ile respondenci o poglądach prawicowych najczęściej uważają, że związki zawodowe mają obecnie wystarczający wpływ na decyzje władz w naszym kraju (35 proc),
to identy�kujący się z lewicą i politycznym centrum
najczęściej oceniają, że jest on zbyt mały (odpowiednio 48 proc. i 37 proc).

Czy związki zawodowe mają
obecnie zbyt duży, wystarczający
czy też zbyt mały wpływ na decyzje
wadz w naszym kraju?
Raczej
zbyt duży
8%

Zdecydowanie
zbyt duży
2%

Trudno powiedzieć
37%

Taki, jak powinny
mieć
24%

Raczej zbyt mały
25%
Zdecydowanie
zbyt mały
4%
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SKRÓTEM
Czytaj „Tygodnik
Solidarność”

Przewodniczący „S” w sprawie klimatu
W
najbliższym
czasie zapadnie decyzja w sprawie propozycji osiągnięcia
przez UE neutralności klimatycznej do
2050 roku.
Wynik tych negocjacji będzie miał
fundamentalne znaczenie dla przyszłości gospodarki Polski,
a w szczególności dla regionów, w
których występuje największa w
skali naszego kraju koncentracja
przemysłu.
Kluczowe znaczenie ma również określona w Porozumieniu
Paryskim perspektywa czasowa,
czyli koniec bieżącego stulecia.
Skrócenie tego horyzontu o 50
lat (a więc do 2050 roku), czego
domaga się Komisja Europejska,
doprowadzi do likwidacji wielu
segmentów gospodarki.
- Będzie oznaczać m.in. konieczność likwidacji całych gałęzi
przemysłu oraz drastyczny spadek

poziomu życia obywateli – przestrzega
przewodnicząc y
Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda w liście,
który na początku
tego miesiąca skierował do premiera.
– Jeśli ten czarny
scenariusz się spełni, ambitne plany
zapisane w rządowej Strategii
Odpowiedzialnego Rozwoju staną się nic nieznaczącą mrzonką, a nasz kraj będzie musiał się
zmierzyć ze społeczno-gospodarczą degradacją na skalę niespotykaną od zakończenia II wojny
światowej.
Przewodniczący „Solidarności” podkreśla, że zaakceptowanie przez polski rząd propozycji
osiągnięcia w UE neutralności
klimatycznej w kształcie proponowanym przez Komisję Europejską
spotka się z radykalnymi działaniami związku.

PRAWNIK WYJAŚNIA

Prewencyjna kontrola trzeźwości
pracowników nie jest zgodna z prawem
W obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw do stosowania przez pracodawcę wyrywkowego, czy też regularnego badania
stanu trzeźwości pracownika.
Zgodnie z opinią Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, podzieloną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
takiej kontroli nie można także
traktować jako działania niezbędnego dla zapewnienia ogółowi
pracowników bezpiecznych lub
higienicznych warunków pracy.
Powszechne i bez ograniczeń stosowanie takiej praktyki wiązałoby
się z wysokim ryzykiem naruszania prawa do prywatności i godności pracowników, co jest niedopuszczalne zarówno w świetle
Kodeksu pracy, jak również RODO
– wyjaśniło Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
Pracodawca może i ma obowiązek kontrolować stan trzeźwości swoich pracowników. Kontrola
trzeźwości pracownika powinna
być powiązana z podejrzeniem
naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych. Pracownik,
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który zjawia się w pracy pod wpływem alkoholu lub spożywa alkohol w czasie pracy, nie przestrzega w szczególności obowiązku
trzeźwości, który – choć nie został
wyrażony expressis verbis w treści
Kodeksu pracy – należy zaliczyć
do podstawowych powinności
pracownika. W art. 108 § 2 k.p.
wymienia się wprost jako jedno
z naruszeń o charakterze porządkowym stawienie się pracownika
do pracy w stanie nietrzeźwości
lub spożywanie alkoholu w czasie
pracy. Wykonywanie obowiązków
pracowniczych pod wpływem
alkoholu może stanowić wykroczenie (np. art. 70 § 2 k.w.), a w
niektórych wypadkach nawet
przestępstwo (np. art. 178a k.k., art.
179 k.k., art. 180 k.k.). Warunkiem
dopuszczalności kontroli trzeźwości pracownika jest zgodny z prawem cel takiego badania. Podejrzenie musi być uzasadnione, nie
może więc opierać się wyłącznie
na subiektywnym przekonaniu o
nietrzeźwości pracownika.
Stan prawny na 27.11.2019 r.
Maria Szwajkiewicz
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CYTAT TYGODNIA
W ostatnich latach przebiliśmy rozwojowy szklany su�t. Poziom rozwoju
dochodu Polaków w relacji do najwyżej rozwiniętych gospodarek świata
jest najwyższy od rozpoczęcia transformacji.
Premier Mateusz Morawiecki

LICZBA TYGODNIA

28 punktów

Poniżej tego poziomu spadł w Polsce tzw. współczynnik nierówności społecznej. W ostatnich latach kształtował się na poziomie: 30,6
proc. w roku 2015, ponad 29 proc. w latach 2016-2017 oraz 27,8 proc.
w 2018.

O płacy minimalnej w UE
– Chodzi o to, żeby Komisja
Europejska w formie dyrektywy
ustosunkowała się do tematu.
Bo jeśli mówimy o swobodzie
przepływu kapitału i działalności
gospodarczej, to czas najwyższy
zacząć mówić o jednolitym rynku
pracy – zwraca uwagę Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.

Temat został poruszony na antenie Radia Gdańsk. – 24 centrale
związkowe z Europy Środkowej
i Wschodniej przygotowały list,
w którym wezwały do podjęcia
bardziej intensywnych działań na
rzecz unijnej dyrektywy o płacy
minimalnej – przypomina stacja.
Więcej...>>

1981

HISTORIA

„Wariant siłowy”
wprowadzenie do stanu wojennego
W listopadzie 1981 r. przez
polskie uczelnie przetoczyła się
fala strajków, w efekcie których
Niezależne Zrzeszenie Studentów
wynegocjowało z władzami wiele przywilejów studenckich oraz
autonomie dla uczelni. Napięta
sytuacja panowała wciąż w Wyższej O�cerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie. Jej przyczyną
było miejsce uczelni w systemie
szkolnictwa wyższego. Studenci
żądali, by uczelnia została objęta
projektem ustawy o szkolnictwie
wyższym, a nie o szkolnictwie
wojskowym. Obawiali się, że będą
wykorzystywani do tłumienia demonstracji i zamieszek, jak to miało miejsce w marcu 1968 r. Od 18
listopada na terenie uczelni odbywały się liczne wiece. 25 listopada 1981 r. proklamowano strajk
okupacyjny, do którego przystąpiło 96 proc. podchorążych oraz
znaczna część kadry dydaktycznej.
Odpowiedzią na strajk była decy-

zja Rady Ministrów o rozwiązaniu
uczelni 30 listopada 1981 r. O�cjalne media podawały, że szkoła
została opanowana przez „bojówkę Solidarności”, którą miało być…
dwóch przedstawicieli Regionu
Mazowsze NSZZ „Solidarność”.
Wkrótce po rozpoczęciu strajku
budynek uczelni został otoczony
przez oddziały ZOMO.
Drugiego grudnia na polecenie
ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka nastąpiła pacy�kacja uczelni przy wykorzystaniu
ponad 600 funkcjonariuszy milicji
i ZOMO, transporterów opancerzonych oraz śmigłowca transportowego. Studentów przewieziono autokarami na dworce PKP z
poleceniem wyjazdu do domów,
jednak grupa ok. 250 podchorążych kontynuowała strajk na Politechnice Warszawskiej. Niektórym
z podchorążych uniemożliwiono
później kontynuowanie nauki i
ukończenie studiów.

WYDARZYŁO SIĘ


25.11.2000 r.
W Górsku k.
Torunia odsłonięto monument
upamiętniający
uprowadzenie ks.
Jerzego Popiełuszki, kapelana
„Solidarności”.



28.11.1627 r.
V wojna polsko-szwedzka; zwycięstwo �oty polskiej
w bitwie pod
Oliwą.



28.11.1918 r. Tymczasowy Naczelnik
Państwa Józef
Piłsudski wydał
dekret o ordynacji
wyborczej do
Sejmu Ustawodawczego oraz rozkaz
o utworzeniu Marynarki Wojennej RP.

