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INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

W najnowszym „Magazynie 
Solidarność” (11/2018) polecamy 
m.in.
 Relację z 29 Krajowego Zjazdu 

Delegatów NSZZ „Solidarność”
 Wyniki wyborów samorządo-

wych 
 100-lecie niepodległości
 Raport o wolnych niedzielach

II tura wyborów
Za nami pierwsza tura wybo-

rów samorządowych. W najbliższą 
niedzielę, 4 listopada br. poznany 
wynik II tury wyborów włodarzy 
w Gdańsku, Gniewie, Helu, Krynicy 
Morskiej, Lęborku, Łebie, Miastku, 
Pelplinie, Prabutach i w Tczewie. 
Gdańszczanie będą wybierali mię-
dzy tworzonym przez dwie dekady 
dworem dotychczasowego wło-
darza a zmianą, której można spo-
dziewać się po Kacprze Płażyńskim, 
kandydacie PiS. Więcej:...>>

Polskie finanse
Dziura budżetowa dzięki deter-

minacji rządu i Krajowej Admini-
stracji Skarbowej w uszczelnianiu 
systemu podatkowego i bardzo do-
brej koniunkturze gospodarczej jest 
historycznie mała. Minister �nan-
sów przestrzega, że tak nie będzie 
zawsze i nadejdzie spowolnienie. 
Rząd Mateusza Morawieckiego nie-
bawem kończy też prace nad nową 
tzw. matrycą VAT. Więcej:...>>

Pracodawca 
Przyjazny 
Pracownikom

Do 30 listopada 2018 r. moż-
na składać zgłoszenia do XI edycji 
Konkursu „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”. Celem konkursu jest 
promowanie pracodawców, któ-
rzy wyróżniają się w stosowaniu 
dobrych praktyk w zakresie prze-
strzegania przepisów prawa pracy, 
w szczególności poprzez stabil-
ność zatrudnienia, przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe. Kandydatów 
zgłaszają podstawowe jednostki 
organizacyjne „Solidarności”. 

Prezydent  
Andrzej Duda: 
– „Solidarność” 
sprawuje kontro-
lę nad tym, czy 
polskie państwo 
i polska władza 
f u n k c j o n u j ą 

w sposób właściwy, pilnuje tego, 
żebyśmy byli Zachodem. Zachód 
to społeczna gospodarka rynko-
wa, to �lozo�a gospodarcza oparta
na  wartościach chrześcijańskich. 
Zachód to znaczy sprawiedliwy po-
dział dóbr w państwie, to znaczy So-
lidarność, czyli sprawiedliwość.

Wicepremier 
Beata Szydło:
 – To dzięki „Soli-
darności”, dzięki 
temu, że pod-
jęliście pewne 
ryzyko, stawiając 
na nasz program, 

program Polaków, bo on powstał 
ze spotkań Polaków. Polacy mówili 
nam wtedy, że chcą godnie żyć. I o 
tym mówiła również „Solidarność”. 
Jeśli chodzi o programy, które pod-
pisaliśmy z wami, po trzech latach 
mogę powiedzieć, że dotrzymali-
śmy słowa. Ale też przed nami dużo 
do zrobienia, wiele reform i projek-
tów, które wymagają zakończenia.  
I nie będziemy tego w stanie zrobić, 
jeżeli nie będzie wsparcia Związku. 

Minister 
rodziny, pracy 
i polityki spo-
łecznej Elżbieta 
Rafalska
– Pragnę „Soli-
darności” po-
dziękować za 

przygotowanie przywrócenia wie-
ku emerytalnego. Dziękuję „Soli-
darności”, która z taką determinacją 
walczyła o wolne niedziele. Chciała-
bym podziękować za współpracę i 
powiedzieć, co udało się w resorcie 
i w Radzie Dialogu Społecznego. 
To wprowadzenie stawki godzino-
wej, podwyżka płacy minimalnej. 
Jest jeszcze wyłączenie stażowego 
z minimalnego wynagrodzenia. To 
jedna z najbardziej rażących nie-
sprawiedliwości, która do tej pory 
obowiązuje, będziemy starali się to 
zmienić. 

Podziękowania 
dla „Solidarności”

W uroczystość Wszystkich Świętych przemierzamy nieraz setki 
kilometrów, by pokłonić się naszym przodkom, oddać hołd najbliż-
szym, którzy są już po tamtej Stronie. Odwiedzamy cmentarze, aby 
ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji 
zmarłych.

W minionym roku odeszli nasi związkowcy: Stanisław Lenart, 
Andrzej Łuczak, Zdzisław Rogalski, Józefa Konwińska, Wojciech Jan-
kowski, Renata Stępniewska-Kowalska, Teresa Hacia, major Józef 
Ejsmont, Maciej Miatkowski, Zo�a Płóciennik, Ryszard Wyszomirski,
Andrzej Rogalski, Barbara Szablikowska, Marian Sikorski, Zo�a Bo-
rakowska, Piotr Średziński, Marian Podgóreczny, Barbara Szostek, 
Fryderyk Radziusz, Edward Lipkowski, Mirosława Piskorz, Andrzej 
Chojnacki. Zapalmy im symboliczną świeczkę.

Pamiętajmy  
o nich

29 Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”, który odbył 
się w dniach 25-26 października 
w Częstochowie, wybrał krajowe 
władze NSZZ „Solidarność” na 
kolejną kadencję. Na czele nowo 
wybranej Komisji Krajowej stanął 
już po raz trzeci Piotr Duda. Jed-
nocześnie delegaci na KZD zde-
cydowali o wydłużeniu kadencji 
władz związkowych z czterech do 
pięciu lat. 

– Dzisiaj kulminacja święta 
NSZZ „Solidarność”. Ten zjazd 
w Częstochowie jest wyjątkowy. 
Spotykamy się w 100-lecie od-
zyskania przez nasz kraj niepod-
ległości. Doskonale wiemy, jako 
ludzie „Solidarności”, że nie byłoby 
celebrowania tej wspaniałej rocz-
nicy, gdyby nie „Solidarność”, gdy-

by nie zryw robotników w 1980 r. 
– mówił przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda, otwiera-
jąc 29 Krajowy Zjazd Delegatów.

Delegaci obrady rozpoczęli od 
spotkania z prezydentem RP An-
drzejem Dudą. Gośćmi „Solidarno-
ści” byli również: wicepremier Be-
ata Szydło, minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Elżbieta Rafal-
ska, parlamentarzyści oraz osoby 
zasłużone dla NSZZ „Solidarność”.

Kulminacyjnym punktem pierw-
szego dnia obrad było wyłonienie 
władz krajowych naszego Związku. 
Delegaci wybrali Piotra Dudę na 
przewodniczącego Komisji Krajo-
wej na nową kadencję. Wybrano 
również 56 członków Komisji Kra-
jowej. Odbyły się także wybory do 
Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

Władze na nową kadencję 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybieramy-na-nastepne-5-lat-tura-za-nami-4-listopada-br-rozstrzygniecie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/co-nas-czeka-niebawem-w-finansach-panstwa-zapowiada-minister-finansow


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

44 301 osób
Tylu bezrobotnych zarejestrowanych było w powiatowych urzędach 
pracy województwa pomorskiego we wrześniu 2018 r. 

WYDARZYŁO SIĘ
 29.10.1611 r.  

W Warszawie 
wzięty do niewoli 
car Rosji Wasyl IV 
Szujski złożył wraz z 
braćmi hołd królo-
wi Polski Zygmun-
towi III Wazie.

 1.11.1705 r.  
Król August II Moc-
ny ustanowił Order 
Orła Białego.

 2.11.1925 r.  
Pod kolumnadą 
Pałacu Saskiego 
w Warszawie 
został odsłonięty 
Grób Nieznanego 
Żołnierza.

Orlęta Lwowskie
100 LAT NIEPODLEGŁEJ

1918

– Układy zbiorowe pracy powinny być jednym z 
podstawowych czynników regulujących relacje w za-
kładach pracy. Niektóre rozwiązania zawiera już kodeks 
pracy, który nie jest tak sztywny, jak narzekają praco-
dawcy. Pracownicy poszczególnych branż powinni 
mieć zbliżone warunki i wynagrodzenia oferowane za 
tę samą pracę w różnych przedsiębiorstwach. Jednak 

ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawiązywane są sporadycznie. 
Ba! Nie ma właściwie możliwości ich powszechnego zawierania. Na prze-
szkodzie stoi brak organizacji pracodawców, te, które są, są rozdrobnione 
i nie skupiają nawet połowy pracodawców.  Stąd nasza propozycja, by 
ustawowo zapisać konieczność zrzeszania się pracodawców. Wiem, że 
jest dobrowolność zrzeszania, że jest swoboda działalności gospodar-
czej. Ale samym pracodawcom powinno zależeć na organizowaniu się w 
swego rodzaju elitarne kluby. Poprzez układy można zagwarantować mi-
nimalne wynagrodzenie, uzgodnić zasady regulowania czasu pracy. Jeśli 
trzeba wydłużyć okres rozliczeniowy, zapisy należy zawrzeć w układzie, 
który dopuści np. okresy powyżej trzech miesięcy.  Zapisy wypracowane 
w trakcie negocjacji, za zgodą stron, przyniosą korzyści pracownikom, na 
którym nam zależy, ale i pracodawcom.  

PO KRAJOWYM ZJEŹDZIE
EDWARD FORTUNA, KM NSZZ „Solidarność” Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk SA 
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Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
ks. Jan Twardowski, fragment wiersza „Spieszmy się”

1 listopada 1918 r. młodzież 
akademicka i gimnazjaliści chwycili 
za broń (uzbrojeni w karabiny zło-
żone w podziemiach Politechniki 
Lwowskiej), by udowodnić, że ich 
miasto Lwów jest Semper Fidelis 
(Zawsze Wierny). Kilka godzin wcze-
śniej uzbrojeni Ukraińcy nocą zajęli 
ratusz, dworzec i pocztę. Wydali 
odezwę nakazującą mieszkańcom 
Lwowa podporządkowanie się 
Zachodnioukraińskiej Republice 
Ludowej, która 1 listopada prokla-
mowała niepodległość ukraińskie-
go państwa. Do walki z Ukraińca-
mi stanęli żołnierze tajnej Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Przyszli im 
z pomocą nieliczni polscy o�cero-
wie. Rozpoczęły się walki o Dom 
Technika, Dom Akademicki, Szkołę 
Kadecką, Cytadelę, gmach Poczty 
Głównej, Ogród Kościuszki. Ciężkie 
boje stoczono o Górę Stracenia i Re-
dutę Śmierci na Persenkówce. Do 

punktów werbunkowych zgłaszali 
się gimnazjaliści. Z ponad 6 tysięcy 
ochotników połowa nie ukończyła 
17 roku życia. Historia nadała im 
miano „Orląt”. W chwili, gdy wykre-
ślano granice Europy, biedząc się 
nad pytaniem, jakie są granice Pol-
ski, Lwów wielkim głosem odpowie-
dział: Polska jest tutaj. 

W Panteonie Chwały na Cmen-
tarzu Łyczakowskim spoczęły 
prochy 2859 obrońców Lwowa. 
W uznaniu bohaterskiej postawy 
i zasług mieszkańców Lwowa dla 
Polski miasto zostało – jako jedyne 
w Polsce – udekorowane w 1920 r. 
przez Naczelnika Państwa Józe-
fa Piłsudskiego Krzyżem Virtuti 
Militari, natomiast najmłodszym 
kawalerem Orderu Virtuti Militari 
został 13-letni Antoś Petrykiewicz. 
Ostatnie Orlę Lwowskie – płk Alek-
sander Sałacki, zmarł 5 kwietnia 
2008 r., mając 104 lata.

W ramach projektu realizowa-
nego przez Region Gdański NSZZ 
„Solidarność”, współ�nansowa-
nego z Funduszy Europejskich, 
„Wiem więcej – działam skutecz-
nie!” w dniach 26-28 października 
odbyło się w Jastrzębiej Górze 
wyjazdowe szkolenie z zakresu 
prawa pracy i prawa związkowe-
go. W szkoleniu, uczestniczyło 36 
osób. Byli to członkowie „Solidar-
ności” z Kwidzyna i Elbląga.

– Zdobyta dzięki uczestnictwu 
w szkoleniach wiedza ekspercka 
pozwoli na wzmocnienie poten-
cjału Związku jako jednej ze stron 
zaangażowanych w proces stano-
wienia prawa w Polsce – mówi Ire-

12 listopada 2018 r. ma być 
dniem wolnym od pracy. Pierwot-
nie, zgodnie z ustawą z 24 paź-
dziernika 2018 r. o ustanowieniu 
Święta Narodowego z okazji Set-
nej Rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości Rzeczypospolitej Polskiej, 
dzień ten miał być wolny, ale nie 
dla wszystkich. Na przykład han-
dlowcy tego dnia mieli stawić się 

do pracy. Sprzeciwiła się temu Ko-
misja Krajowa NSZZ „Solidarność”. 
Ustawa tra�ła do Senatu, który
wprowadził poprawkę dotyczącą 
handlu. W ostateczności po po-
prawkach senackich i ponownym 
głosowaniu w Sejmie ustawa tra�
do podpisu na biurko prezydenta 
Andrzeja Dudy.

Więcej...>>

12 listopada br. wolny, 
także od handlu

Szkolenie z prawa pracy

na Jenda, kierownik Działu Szkoleń 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”. Dodaje też, że można się 
jeszcze zgłaszać do tego projektu. 
Więcej...>>

 Delegaci na 29 KZD NSZZ 
„Solidarność” przyjęli wiele doku-
mentów. Przede wszystkim prze-
głosowano uchwałę programową, 
która wyznacza działania Związku 
na nową kadencję. 

Tradycyjnie uczestnicy KZD 
wystosowali list do Ojca Świętego. 
Przegłosowano również „Posłanie 
do ludzi pracy”, w którym pojawił 
się postulat „powstania ponadna-
rodowych związków zawodowych”. 
Delegaci wystosowali również do 
rządu i parlamentu apel o odmro-
żenie odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. Ponadto 
przyjęto również stanowisko, w któ-
rym związkowcy z jednej strony 
pozytywnie ocenili przywrócenie 
progów wiekowych uprawniają-
cych do przejścia na emeryturę 

w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn, jednocześnie zwrócili się 
do rządu o wprowadzenie zapisu w 
ustawie umożliwiającego przejście 
na emeryturę po osiągnięciu 35 lat 
pracy kobietom i 40 lat pracy męż-
czyznom. 

Zajęto się też sprawami po-
szczególnych branż. Przyjęto 
między innymi stanowiska doty-
czące poparcia postulatów Krajo-
wej Sekcji Oświaty i Wychowania, 
w sprawie sytuacji w polskiej służ-
bie zdrowia, a także w szkolnictwie 
wyższym. 

Wśród zmian statutowych do 
najważniejszych należy wydłuże-
nie kadencji z czterech do pięciu 
lat i to już od bieżącej kadencji. Nie 
przeszedł natomiast projekt wpro-
wadzenia sądów koleżeńskich. 

Wydłużona kadencja

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/12-listopada-wolny-od-handlu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szkolenie-z-prawa-pracy
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