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Górale zaśpiewają 
w Bazylice św. Brygidy 

Piękne tradycyjne polskie ko-
lędy i pastorałki, w tradycyjnych 
aranżacjach, zabrzmią w bazylice 
św. Brygidy. Zaśpiewa je Golec 
uOrkiestra. Już nieraz zdarzyło 
się, że bracia z kapelą z Beskidu 
Żywieckiego zawitali do naszych 
domów z bożonarodzeniową ko-
lędą. Występowali też w bazylice 
św. Brygidy. – Można powiedzieć, 
że to stali bywalcy naszego ko-
ścioła – mówi proboszcz para�i
św. Brygidy ks. Ludwik Kowalski. 
Jak podkreśla zorganizowanie 
koncertu nie byłoby możliwe bez 
zaangażowania sponsorów: Lotos, 
Energa, Port Gdynia, Port Gdańsk, 
Gdańska Stocznia Remontowa 
oraz NSZZ Solidarność. 

Z „Golcami” będziemy śpiewać 
kolędy u stóp Bursztynowego Oł-
tarza w niedzielę 26 stycznia br. 
od godziny 17.00. Koncert jest 
darmowy. 

Przyłącz się i podpisz 
pod petycją 

Apelujemy do wszystkich 
członków NSZZ „Solidarność” 
o wsparcie naszych kolegów z 
Castoramy Polska, którzy zosta-
li bezprawnie zwolnieni przez 
pracodawcę i wzięcie udziału w 
kampanii oraz o jej jak najszersze 
rozpropagowanie. Kampania zo-
stała rozpoczęta przez portal La-
bourStart na wniosek światowej 
federacji związków zawodowych 
Uni Global Union oraz Krajowe-
go Sekretariatu Banków, Handlu i 
Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. 
W celu wzięcia w niej udziału, 
możliwe jest korzystanie z od-
nośnika...>> 

Nasz kolejny ważny 
postulat realizowany 

Wypowiedź 
byłego prze-
wodniczącego 
Lecha Wałęsy, 
zabraniającego 
Pr e z y d e n t o w i 
RP Andrzejowi 
Dudzie powoły-

wania się na „Solidarność”, budzi 
jedynie uśmiech politowania. 

Jeśli Lech Wałęsa może ko-
mukolwiek czegoś zabraniać, 
to jedynie swoim dzieciom 
i wnukom, a nie Prezydentowi 
RP. Szczególnie, gdy dotyczy to 
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidar-
ność”. O tym decydują członko-
wie i władze Związku. Ci obecni, 
nie historyczni.

Wypowiedź Lecha Wałęsy, 
ale też Borysa Budki z Platformy 
Obywatelskiej, odnosiła się do 
krytycznego wobec wymiaru 
sprawiedliwości wystąpienia Pre-
zydenta Andrzeja Dudy podczas 
Karczmy Piwnej Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ „Solidar-
ność”, której zarówno Prezydent, 
jak i Premier Mateusz Morawiecki 
byli gośćmi.

Po pierwsze, nie było to wystą-
pienie do górników – jak twierdził 
Pan Budka – tylko do członków 
NSZZ „Solidarność” i nie było żad-
nym szczuciem. Jeśli o szczucie 
chodzi, to Pan Budka jest w tej 
dziedzinie niezrównanym specja-
listą.

Po drugie, nikt nie musiał obec-
nych tam członków „Solidarności” 
przekonywać do reformy sądow-
nictwa. Wystąpienie Prezydenta 
tylko potwierdziło to, co od po-
czątku lat 90. jest dla nas oczy-
wiste. Składaliśmy w tej sprawie 
własny projekt konstytucji, gdzie 
żądaliśmy między innymi oczysz-
czenia wymiaru sprawiedliwości 
z ludzi PRL-wskiego aparatu uci-
sku. Te osoby są w sądach do dzi-
siaj. Nawet w Sądzie Najwyższym.

Piotr Duda
Przewodniczący  

KK NSZZ „Solidarność”

Oświadczenie 
Piotra Dudy

NASZYM ZDANIEM

Odmrożenie podstawy nalicza-
nia odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych w 2020 r. na 
poziomie drugiego półrocza 2018 
to krok do całkowitego odmroże-
nia tego wskaźnika i pełnej reali-
zacji ustawy o ZFŚS – postanowiło 
Prezydium Komisji Krajowej „Soli-
darności”. 

Opinia została przygotowana 
do projektu ustawy o rozwiąza-
niach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2020. - NSZZ 
„Solidarność” podkreśla, że wie-
loletnie zamrażanie podstawy 
odpisu miało niekorzystny wpływ 
na możliwości pomocowe z ZFŚS. 
Wyrażamy nadzieję, że w kolej-
nych latach nastąpi całkowite 
odmrożenie podstawy odpisu i 
pełna realizacja ustawy o ZFŚS 
– czytamy w opinii. 

Prezydium Komisji Krajowej 
jednocześnie ostro ocenia brak 
konsultacji projektu z partnera-
mi społecznymi (wskazując na 
złamanie ustawy o związkach za-
wodowych oraz ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu) i odnosi się 
negatywnie do trwającej od wie-
lu lat niedopuszczalnej praktyki 
sięgania do środków Funduszu 
Pracy niezgodnie z przeznacze-
niem. 

Zawarte w kilku artykułach 
rozwiązania przewidują dalsze 
obciążanie Funduszu Pracy m.in. 
kosztami szkoleń lekarzy oraz le-
karzy dentystów i pielęgniarek.

Niedopuszczalnym jest też 
ustanowienie Ministra Zdrowia, 
jako dysponenta Funduszu, a zda-
niem Prezydium, które przytacza 
ustawę – powinien być w pełnym 
zakresie Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. 

W swojej opinii Prezydium Ko-
misji Krajowej krytykuje również 
zamiar przekazania w zarządzanie 
Funduszu Rezerwy Demogra�cz-
nej Polskiemu Funduszowi Roz-
woju, co – zdaniem Prezydium 
– może podnieść ryzyko zarządza-
nia środkami funduszu i rodzi oba-
wy o realizację celów ustawowych 
określonych w ustawie o systemie 
ubezpieczeń społecznych. 

Niektóre wielkie sieci handlo-
we mają zupełnie inne oblicze 
niż nam się wydaje. Dotkliwie 
przekonało się o tym jedenastu 
związkowców z Castoramy, którzy 
zostali dyscyplinarnie zwolnieni z 
pracy. Między innymi o tym była 
mowa w ostatnim wydaniu au-
dycji „Głos pracownika”, która od 

niedawna jest emitowana na an-
tenie Radia Gdańsk. Dodajmy, że 
powodem zwolnienia były wpisy, 
w których pracownicy wskazywali 
zaniedbania związane z bezpie-
czeństwem pracy. 

Audycja jest emitowana w każ-
dy poniedziałek o godzinie 12.30. 
Chcesz wiedzieć, jakie masz pra-

wa i obowiązki jako pracownik? 
Jak negocjować z pracodawcą? 
Jakie są tendencje na rynku pra-
cy? Słuchaj i zgłoś swoją sprawę: 
tel. 603 06 06 06, e-mail: glospra-
cownika@radiogdansk.pl

Link do audycji...>>

„Głos pracownika” w Radiu Gdańsk

www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4254
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/104937-zwiazkowcy-z-castoramy-dyscyplinarnie-zwolnieni-z-pracy-powodem-byly-wpisy-na-portalu-spolecznosciowym


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

3500 kilometrów

WYDARZYŁO SIĘ
 20.01.1951 r.  

Został aresztowany 
biskup kielecki 
Czesław Kaczma-
rek pod zarzutem 
szpiegostwa na 
rzecz Stanów Zjed-
noczonych i Stolicy 
Apostolskiej.

 21.01.1919 r.  
Naczelnik Państwa 
Józef Piłsudski wy-
dał rozkaz o nada-
niu weteranom 
powstania stycznio-
wego uprawnień 
żołnierzy Wojska 
Polskiego.

 22.01.1943 r. 
Generał Stefan Ro-
wecki „Grot” wydał 
rozkaz o utwo-
rzeniu Kedywu 
AK (Kierownictwo 
Dywersji Komendy 
Głównej Armii 
Krajowej).

Drugi strajk w Szczecinie 
HISTORIA 1971
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PRAWNIK WYJAŚNIA

Tyle dróg krajowych i autostrad, według zapowiedzi premiera Mate-
usza Morawieckiego, ma powstać do 2025 roku w ramach programu 
budowy połączeń szybkiego ruchu.

Przystąpiłem do Związku, ponieważ uważam, że człowieka trzeba szanować, 
a jeżeli nie docenia się jego pracy, to należy coś z tym zrobić. Pojedynczy dialog 
w korporacji nie ma siły przebicia. W Castoramie pracodawca twierdzi, że jest 
otwarty na dialog, ale po jego zachowaniu widać zupełnie coś innego.
Maciej Marek, przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” 

przy Castorama Polska w Regionie Gdańskim  

Ważna zmiana  
w zakresie dodatku stażowego 

22 stycznia 1971 roku stanęła 
Stocznia im. Warskiego w Szcze-
cinie. Zastrajkowali stoczniowcy 
rozgoryczeni niedotrzymaniem 
obietnic o obniżce cen oraz kłam-
liwymi i cenzurowanymi relacjami 
prasowymi. 

Iskrą, która na nowo wznieciła 
emocje, stał się artykuł, który uka-
zał się 20 stycznia 1971 r. w „Gło-
sie Szczecińskim”. Znalazła się 
w nim zmanipulowana informacja 
o podjęciu przez załogę rurowni 
w Stoczni Szczecińskiej zobowią-
zań produkcyjnych dla poparcia 
nowych władz partyjnych w kraju. 
Oburzeni robotnicy uznali tekst za 
prowokację i proklamowali strajk. 

Na czele protestu stanął Ed-
mund Bałuka, który przekonał 
stoczniowców, aby – pomni do-
świadczeń sprzed miesiąca – tym 
razem nie opuszczali zakładu 
pracy. Strajk rozprzestrzenił się na 
kilkadziesiąt zakładów Szczecina 
i  był kontynuacją szczecińskiego 
Grudnia’70, gdy 17 i 18 grudnia 
1970 r. pod gmachem KW PZPR, 
komendą MO oraz stoczniowymi 

bramami od kul wojska i milicji 
zginęło 16 osób, a wiele zostało 
rannych. 

Protestujący wysunęli 21 po-
stulatów, m.in. rozwiązania Cen-
tralnej Rady Związków Zawodo-
wych i utworzenia niezależnych 
od PZPR związków zawodowych, 
obniżenia cen żywności, ukarania 
odpowiedzialnych za masakrę. 
Stocznia została otoczona kordo-
nem milicji i wojska. Kanały porto-
we i Odrę patrolowały kanonierki 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze 
Świnoujścia. Nad miastem rozrzu-
cane były z helikopterów ulotki 
o działaniach „rewizjonistów nie-
mieckich i zagrożeniu granicy na 
Odrze i Nysie”. 

24 stycznia 1971 r. do Szczecina 
przybył Edward Gierek – nowy I se-
kretarz KC PZPR. Nazajutrz po roz-
mowach z reprezentantami prote-
stujących doszło do zakończenia 
strajku. Po proteście łódzkich włók-
niarek z lutego 1971 r. władze ko-
munistyczne podjęły decyzję o wy-
cofaniu się z grudniowej podwyżki 
cen z dniem 1 marca 1971 r.

Wyniki badań mówią,  
że jesteśmy zadowoleni z pracy

Od 1 stycznia 2020 roku doda-
tek za staż pracy został wyłączony 
z katalogu składników wynagro-
dzenia, które są uwzględniane 
przy obliczaniu wysokości wyna-
grodzenia pracownika porówny-
wanego z wysokością minimalne-
go wynagrodzenia za pracę. 

Na tę zmianę czekali od lat 
pracownicy z długim stażem pra-
cy, którzy dostawali niższe stawki 
wynagrodzenia zasadniczego niż 
przykładowo zaczynający pracę 
absolwenci, bo do minimalnej 
pensji wliczano im dodatek za wy-
sługę lat.

Do tej pory (do końca ubie-
głego roku) z katalogu uwzględ-
nianych składników wynagrodze-
nia wyłączone były dodatki do 
wynagrodzenia za pracę w porze 
nocnej, wynagrodzenia za pracę 

w godzinach nadliczbowych, na-
grody jubileuszowe, odprawy ren-
towe czy emerytalne. 

Ponadto wprowadzenie do 
ustawy de�nicji „dodatku za staż
pracy” pozwoli uniknąć wątpli-
wości interpretacyjnych. Zgodnie 
z nowymi przepisami z minimal-
nego wynagrodzenia za pracę 
wyłączone zostaną dodatki przy-
sługujące pracownikom z tytułu 
osiągnięcia ustalonego okresu 
zatrudnienia.  

Zmiana przepisów ma zapew-
nić bardziej sprawiedliwy i przej-
rzysty kształt minimalnego wyna-
grodzenia za pracę oraz poprawić 
sytuację pracowników otrzymu-
jących wynagrodzenie na najniż-
szym poziomie. 
Stan prawny na 22.01.2020 r.

Łukasz Sulej 

62 procent polskich pracowni-
ków jest zadowolonych ze swojej 
sytuacji zawodowej. Natomiast 
ponad 80 procent osób dobrze 
ocenia kondycję polskiego rynku 
pracy, a ponad 53 procent jest 
usatysfakcjonowana wysokością 
otrzymywanej pensji, wynika 
z badania „Con�dence Index”.
Analiza została przeprowadzona 
w czwartym kwartale 2019 roku, 
a jej wyniki przywołuje portal 
w gospodarce.pl. 

– Co ważne, większość ankie-
towanych osób przewiduje, że 
za pół roku sytuacja zawodowa, 
a także �nansowa w pracy będzie
jeszcze lepsza – zwracają uwagę 
autorzy opracowania. 

Z danych wynika również, że 
niewiele osób (niespełna 19 pro-
cent) widzi możliwość awansu w 

�rmie, w której obecnie pracuje,
choć ponad 42 procent spodziewa 
się, że go otrzyma. Ciekawy jest 
jeszcze jeden element – pod koniec 
2019 roku 60 procent osób, które 
wzięły udział w badaniu uważało, 
że zdobycie nowej pracy zajmie im 
nie więcej niż 3 miesiące. 

– Nastroje wśród polskich pra-
cowników na koniec minionego 
roku były lepsze niż w analogicz-
nym okresie w 2018 roku – cytuje 
autorów badania portal wgospo-
darce.pl. – Stopa bezrobocia w  
2019 r. w Polsce systematycznie 
spadała i wiele wskazuje na to, że 
sytuacja w tym zakresie nie zmie-
ni się w najbliższym czasie (zgod-
nie z danymi Głównego Urzędu 
Statystycznego w listopadzie 
bezrobocie wynosiło niewiele 
ponad 5 procent).

Przedstawiciele organizacji 
związkowych z Gdańska i Sopotu 
zapoznali się z sytuacją w zakła-
dach pracy. Informacja została 
przedstawiona dzisiaj (22 stycznia 
podczas zebrania gdańskich i so-
pockich organizacji związkowych. 
Uczestnicy dopytywali o sposób 
rozliczenia �nansów związkowych
według CIT-8 (i możliwość złożenia 
deklaracji w formie papierowej). 

Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Gdańskiego 
„S” zapoznał związkowców z usta-
leniami ostatniego posiedzenia 
Komisji Krajowej oraz Zarządu RG. 

Przedstawiciele organizacji 
związkowych zostali poinformo-
wani również, że urodziny Związ-
ku rozpoczną się już 29 stycznia 
w Pałacu Prezydenckim, tam 
bowiem odbędzie się spotkanie 
Komisji Krajowej z prezydentem 
RP Andrzejem Dudą. Zostanie 
ono zorganizowane w tym sa-
mym miejscu, gdzie odbywały 
się obrady „okrągłego stołu”, co 
nada tej uroczystości symbo-
liczny wymiar (przypomnijmy, 
że w tym roku będziemy obcho-
dzić 40-lecie powstania „Solidar-
ności”). 

Spotkali się  
w Zarządzie Regionu

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk

	Przycisk1904: 
	Przycisk1905: 
	Przycisk8014: 
	Przycisk1056: 


