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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Dział Szkoleń 
zaprasza

W najbliżych miesiącach odbę-
dą się szkolenia: Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych (13 
stycznia), komisje zakładowe oraz 
rewizyjne (20-21 stycznia), mob-
bing (13 lutego), szkolenie dla 
skarbników (24 – 25 lutego). Oso-
by zainteresowane mogą zgłaszać 
się telefonicznie, dzwoniąc pod 
numer 58 308 42 76 lub pisząc na 
adres dzial.szkolen@solidarnosc.
gda.pl.

O pracownikach 
w radiu

Od najbliższego poniedziałku 
13 stycznia, Radio Gdańsk będzie 
emitować nową audycję „Głos pra-
cownika”. Zarobki, spory, protesty 
oraz lokalny rynek pracy, w tym 
zagadnienia związane z perspek-
tywami zmian oraz opinie praw-
ników – właśnie takim tematom 
będzie ona poświęcona. Jak infor-
muje stacja, „Głos” będzie można 
usłyszeć w każdy poniedziałek 
o godzinie 12.30. 

Sekcja Oświaty „S” planuje 
działania na nowy rok 

Pierwsza spra-
wa, związana z 
naszymi przy-
szłymi działania-
mi, to kwestia 
zbiorowych ukła-
dów pracy. Nigdy 
nie udało się wy-

pracować ich w formach ponadza-
kładowych, a więc regulujących 
standardy i wszystkie zależności 
w całych branżach. Kłopot polega 
na tym, że nie ma reprezentatyw-
nego związku pracodawców, który 
mógłby być dla nas partnerem do 
rozmów i negocjacji. 

Po drugie, istotne jest, aby-
śmy wypracowali system, który 
pozwoli nam na rozwój Związku 
w organizacjach już istniejących, 
ale również to, abyśmy mogli za-
istnieć w przedsiębiorstwach, �r-
mach i fabrykach, w których obec-
nie nas nie ma, aby pracować tam 
na rzecz dobra pracowników. 

Po trzecie, zmiana polskiego 
prawa, które powinno lepiej chro-
nić liderów związkowych. Nie może 
być tak, że pracodawca w sposób 
absolutnie bezkarny i z pełną pre-
medytacją zwalnia lidera, który 
jest objęty szczególną ochroną, a 
następnie mówi nam wprost: „I tak 
go zwolnię. Wiem, że nie mam ra-
cja, ale zanim sąd wyda orzeczenie 
w tej sprawie, miną jeszcze ze dwa 
lata”. Pracodawca może tak mówić, 
ponieważ nie ponosi z tego tytułu 
żadnych konsekwencji. 

Po czwarte, dialog, który musi 
trwać. Dziś nie narzekamy, ale za-
wsze jesteśmy po drugiej stronie 
stołu, niezależnie od tego, kto w 
Polsce rządzi. Były rządy, które nas 
lekceważyły, drwiły, nieraz obrażały, 
ale obecnie jest taki, który siada do 
stołu i negocjuje. Nie wszystko prze-
biega łatwo, ale rozmawiamy. To jest 
pozytywne i mam nadzieję, że na-
stępne lata będą podobne, abyśmy 
mogli rozmawiać o pracy, przyszło-
ści członków związku i Polski. 

Roman Kuzimski, zastępca 
przewodniczącego Zarządu 

Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”

Istotne 
w 2020 roku 

NASZYM ZDANIEM

Noworoczne spotkanie Rady 
Międzyregionalnej Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańsku było okazją 
nie tylko do podsumowań, ale 
także do zarysowania zadań na 
najbliższy czas.

– Za nami bardzo trudny rok. 
Apeluję, abyśmy zadbali o scale-
nie nauczycielskiego środowiska, 
o ducha dialogu. Pamiętajmy o 
słowach Cypriana Kamila Norwida 
byśmy potra�li różnić się pięknie.
W sprawach politycznych pozo-
stańmy przy swoich zdaniach, ale 
dbajmy o niwelowanie napięć i 
prowadźmy dialog – mówił Woj-
ciech Książek, przewodniczący 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S”.

– Niech odejdzie w przeszłość 
tzw. folwarczny system zarządza-
nia, w którym panuje przekonanie 
o własnej racji i zwycięża argument 
siły, nie siła argumentu – stwierdził 
z kolei przewodniczący ZRG NSZZ 

„S” Krzysztof Dośla. – Siadamy do 
stołu negocjacji w dobrej wierze, 
z wyciągniętą ręką, by rozwiązać 
rzeczywiste problemy. Po tej dru-
giej stronie brakuje doświadcze-
nia i umiejętności. Autorytatywny 
sposób kierowania instytucją, czy 
placówką, nie jest dobrym mode-
lem.  

Z kolei Beata Wolak z Kurato-
rium Oświaty w Gdańsku prze-
kazała życzenia od pomorskiego 
kuratora Małgorzaty Bielang i po-
dziękowania za współpracę, mądrą 
postawę oraz życzenia efektywnej 
pracy. Tymczasem Krajowa Sekcja 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” zwróciła się do premiera 
Mateusza Morawieckiego oraz do 
ministra edukacji Dariusza Piont-
kowskiego o podjęcie pilnych 
rozmów w sprawie waloryzacji i 
zmiany systemu wynagradzania - 
był to jeden z głównych punktów 
porozumienia z kwietnia ubiegłe-
go roku. W 2020 roku będziemy ob-

chodzić m.in. 40 rocznicę po-
wstania NSZZ „Solidarność”. 
Wiele osób ma osobiste wspo-
mnienia, niektórzy posiadają 
materiały, których część nigdy 
nie ujrzała światła dziennego. 
Aby to zmienić, redakcja „Ma-
gazynu Solidarność” ogłasza 
konkurs na opowiedzenie o 
osobistych doświadczeniach 
związanych z powstaniem 
Związku. Prosimy o pisemne 
wspomnienia i zdjęcia. Najcie-
kawsze opublikujemy w „Ma-
gazynie, a więcej zamieścimy 
na stronie www. Zgłoszenia 
można wysyłać na t.modze-
lewski@solidarnosc.gda.pl. 
Więcej...>>

Prześlij zdjęcie  
lub wspomnienie

Od początku 
tego mie-
siąca nasza 
strona 
interneto-
wa www.
solidarnosc.
gda.pl 
funkcjonuje 
w zupełnie 
nowej szacie 
gra�cznej.
Zapraszamy 
do czytania 
oraz ogląda-
nia! 

Nasza nowa strona internetowa

http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oglaszamy-konkurs-wyslij-zdjecie-lub-swoje-wspomnienia


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

8577

WYDARZYŁO SIĘ
 7.01.1939 r.  

Odbył się pogrzeb 
Romana Dmow-
skiego, który zmarł 
2 stycznia 1939 
roku.

 11.01.1919 r.  
Naczelnik Państwa 
Józef Piłsudski 
wydał dekret 
o obowiązkowym 
ubezpieczeniu 
pracowników na 
wypadek choroby.

 12.01.1832 r.  
Z rozkazu cara 
Mikołaja I Order 
Virtuti Militari zo-
stał zdegradowany 
do rangi odznaki.

Strajk chłopski
HISTORIA 1981
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PRAWNIK WYJAŚNIA

Tylu oświadczeń wymaganych do zatrudnienia cudzoziemców zosta-
ło wpisanych przez powiatowe urzędy pracy na Pomorzu w listopa-
dzie 2019. Dokładne dane za ten miesiąc podał właśnie Wojewódzki 
Urząd Pracy w Gdańsku. 

Ateiści robią swoją religię z ekologizmu. Żyją w absurdzie, bo mówią, że 
trzeba chronić każdy gatunek, a przecież niejeden już wymarł, a ziemia 
nadal istnieje. Mniejszą uwagę przykładają do człowieka. Gdyby czło-
wiek wyginął, byłoby w porządku.

Ks. prof. Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozo�i Poznania 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Nie masz świadectwa pracy? 
Teraz są nowe możliwości

12 stycznia 1981 roku Milicja 
Obywatelska spacy�kowała strajk
chłopski w Ustrzykach Dolnych. 29 
grudnia 1980 roku chłopi z „Soli-
darności Wiejskiej” rozpoczęli strajk 
okupacyjny w Urzędzie Miasta w 
Ustrzykach Dolnych. Nie godzili się 
z degradacją wsi, ograniczaniem 
ich inicjatyw i niszczeniem gospo-
darstw indywidualnych. 

Wśród 23 postulatów zapisali 
między innymi: likwidację tzw. 
państwa arłamowskiego, czyli 
ośrodka URM w Bieszczadach, 
zaprzestania represji wobec dzia-
łaczy „S”, przekazania pałacyku Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości w Ol-
szanicy na dom dziecka. 

Szóstego stycznia komitet straj-
kowy w Ustrzykach przekształcił się 
w Ogólnopolski Komitet Strajkowy 
Rolników. Do Ustrzyk przybyła de-
legacja rządowa. W trakcie rozmów 
okazało się, że strona rządowa nie jest 
upoważniona do podpisania porozu-
mienia. Negocjacje zostały zerwane. 

Po pacy�kacji 12 stycznia grupa
rolników kontynuowała protest w sie-
dzibie Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego NSZZ „Solidarność” 
w Ustrzykach. Strajki chłopskie w 
Ustrzykach i Rzeszowie doprowadziły 
12 maja 1981 roku do rejestracji NSZZ 
„Solidarność” Rolników Indywidu-
alnych, pierwszego w historii Polski 
związku zawodowego rolników.

W trudnej sytuacji może zna-
leźć się pracownik, któremu pra-
codawca uporczywie odmawia 
wydania świadectwa pracy, nie 
wykonuje orzeczenia sądu, lub gdy 
uzyskanie świadectwa pracy nie 
jest możliwe z uwagi na likwidację 
przedsiębiorstwa. Brak świadec-
twa pracy może bowiem stanowić 
istotną przeszkodę w znalezieniu 
kolejnej pracy, ustalenia okresów 
zatrudnienia, czy choćby rejestra-
cję w urzędzie pracy. Co w tej sy-
tuacji można zrobić?  

Przepisy, które zostały dodane 
do kodeksu pracy, wprowadzają 
regulacje eliminujące negatywne 
skutki niemożności otrzymania 
przez pracownika świadectwa 
pracy. Zgodnie z nimi, pracow-
nikowi przysługują następujące 
możliwości:
 w przypadku niewydania przez 

pracodawcę świadectwa pracy 
pracownikowi przysługuje pra-
wo wystąpienia do sądu pracy 
z żądaniem zobowiązania pra-

codawcy do wydania świadec-
twa pracy;

 jeżeli pracodawca nie istnieje 
albo z innych przyczyn wy-
toczenie przeciwko niemu 
powództwa o zobowiązanie 
pracodawcy do wydania świa-
dectwa pracy jest niemożliwe, 
pracownikowi przysługuje pra-
wo wystąpienia do sądu pracy 
z żądaniem ustalenia uprawnie-
nia do otrzymania świadectwa 
pracy. Tutaj ważna informacja: 
prawomocne postanowienie 
sądu ustalające uprawnienie do 
otrzymania świadectwa pracy 
zastępuje to świadectwo.
Pracownik może wystąpić 

z powyższymi żądaniami do sądu 
w każdym czasie przed upływem 
terminu przedawnienia. A termin 
przedawnienia roszczeń ze sto-
sunku pracy wynosi trzy lata od 
dnia, w którym dane roszczenie 
stało się wymagalne.
Stan prawny 8 stycznia 2020 r.

Łukasz Sulej 

– Nie pojawiły się same, bo ktoś 
miał dobry humor. To efekt ciężkiej 
pracy i żmudnych negocjacji „Soli-
darności” z rządem, często wspie-
ranej akcjami protestacyjnymi – 
mówił przewodniczący Piotr Duda 
podczas corocznego spotkania z 
przedstawicielami sekretariatów 
branżowych NSZZ „Solidarność”, 
które odbyło się w historycznej 
Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Jak zwrócił uwagę, w wielu 
obszarach, jak np. sądownictwie, 
muzeach czy oświacie negocjacje 

wsparte były protestami. – I choć 
cały czas mamy wielki niedosyt, to 
musimy pamiętać o straconych la-
tach rządów PO–PSL, które na lata 
zamroziły podwyżki np. w budże-
tówce – przypomniał.

Podsumowując miniony rok 
szef Związku bardzo mocno pod-
kreślał, że „Solidarność” zrzesza 
wszystkie grupy zawodowe i jest 
jednolitym związkiem, dlatego 
musi w swoich działaniach brać 
pod uwagę interes wszystkich 
pracowników. 

W 2020 roku będzie siedem 
handlowych niedziel. – Te, które 
w naturalny sposób są predyspo-
nowane do handlowania – mówił 
Marek Lewandowski, rzecznik pra-
sowy NSZZ „Solidarność” w audycji 
Ludzie i pieniądze, która jest emito-
wana w Radiu Gdańsk. 

Jak tłumaczył chodzi o dwie 
niedziele „wyprzedażowe”, a tak-
że te związane ze świętami. - To 
funkcjonuje w większości krajów 
europejskich, i można powiedzieć, 
że wreszcie wróciliśmy do normal-
ności - powiedział rzecznik. 

Dodajmy, że w niektóre dni 
(Wielka Sobota, 11 kwietnia oraz 

Wigilia Bożego Narodzenia, 24 
grudnia) sklepy będą zamykane 
o godzinie 14. 

Występujący w tej samej au-
dycji Grzegorz Pellowski, trójmiej-
ski piekarz poparł ograniczenie 
- stwierdził, że najlepiej by było, 
gdyby wszystkie niedziele były 
niehandlowe. -  W tej nowej propo-
zycji piekarnie, stacje benzynowe, 
apteki, mogą handlować. Dla nas 
to jest okres ogromnego zaintere-
sowania, wielu klientów i to jest do-
bry pomysł, bo strumień klientów 
został skierowany do mniejszych, 
rodzinnych sklepów, �rm - tłuma-
czył Grzegorz Pellowski. 

Podwyżki w branżach 
to efekt pracy „S”

Mówili o niedzielnym 
ograniczeniu handlu 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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