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Trzynastka
Prezydent Andrzej Duda pod-

pisał ustawę o dodatkowym rocz-
nym świadczeniu dla emerytów 
i rencistów czyli o tzw. „trzynastce 
dla emerytów”.  Emeryci i renciści 
corocznie będą otrzymywać do-
datkowe świadczenie w wysokości 
najniższej emerytury. Większość 
„trzynastek” zostanie wypłacona 
w kwietniu br. W tym roku dodat-
kowe świadczenia wyniosą 1200 zł 
brutto, czyli 981 zł na „rękę”. 

Solidarność 
kierowców

Krajowa Sekcja Transportu Dro-
gowego NSZZ „S” wspólnie z nie-
mieckim urzędem Faire Mobilität 
przygotowuje się do działań związa-
nych z obecnością kierowców, oby-
wateli państw trzecich (spoza UE) na 
rynku transportowym. Muszą mieć 
oni zagwarantowane godne warun-
ki pracy, w tym prawo do przerw w 
prowadzeniu pojazdu. Nie można 
też zapominać o ciągle dokuczliwych 
brakach w infrastrukturze drogowej 
w Europie. „S” i Faire Mobilität przy-
gotuje opracowanie dotyczące płacy 
minimalnej dla kierowców w Polsce 
i w Niemczech. Więcej…>>

Trend na powroty? 
GUS podaje, że poza granicami 

kraju żyje blisko 2,5 mln rodaków. 
W 2018 r. ta liczba po raz pierwszy 
spadła (o 85 tys.). Najwięcej imi-
grantów z Polski ubyło w Wielkiej 
Brytanii. Na popularności wśród 
emigrujących rodaków zyskują 
Holandia i Niemcy. 

Nowocześni i przyjaźni

31 sierpnia zostaną wręczone 
stypendia z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „S”. Więcej...>>

Przekaż  
1 procent!

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

Finaliści konkursu „Pracodaw-
ca Przyjazny Pracownikom” to za-
kłady, które odnoszą sukcesy na 
rynku, są �rmami nowoczesnymi,
a przede wszystkim szanują pra-
wa pracowników, stosują dobre 
praktyki w biznesie oraz prowadzą 
dialog społeczny, respektując rolę 
związków zawodowych.

Wśród tegorocznych laureatów 
znalazła się PGE Energia Ciepła 
Oddział Wybrzeże w Gdańsku. 
Elektrociepłownie należące do 
PGE Energia Ciepła w Gdańsku (ul. 
Wiślna 6) i Gdyni (ul. Pucka 118) są 
największym producentem ciepła 
i energii elektrycznej na Pomorzu, 
zaspokajając potrzeby grzewcze 
mieszkańców Gdańska, Gdyni, So-
potu i Rumi. W 2017 r. odkupiony 
został przez PGE za ponad miliard 
euro udział francuskiej EDF.  

Prezydent Andrzej Duda pod-
czas uroczystości wręczenia wyróż-
nień w XII edycji konkursu akcen-
tował, że kandydatów do nagrody 
zgłaszają sami pracownicy. 

Dzisiaj rozpoczyna się w Ko-
ściele katolickim okres Wielkiego 
Postu. W Środę Popielcową wierni 
uczestniczą we mszy św., podczas 
której kapłan posypuje głowy po-
piołem. Obrzędowi towarzyszą sło-
wa: „Z prochu powstałeś i w proch 
się obrócisz” albo „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię”. Ten dzień   
jest wezwaniem do pokuty i we-
wnętrznej odnowy. W formułach 
modlitewnych jest mowa o czter-

Środa Popielcowa 

dziestodniowym okresie pokuty 
i błaganiu o oczyszczenie z grze-

chów. Ma to przygotować wiernych 
do Misterium paschalnego. 
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– To jest nagroda, która poka-
zuje nowoczesną stronę polskiej 
gospodarki, to są nowoczesne 
przedsiębiorstwa, w których są 
przestrzegane zasady prawa pracy 
– podkreślił prezydent, który pa-
tronuje organizowanemu przez „S” 
konkursowi. 

Wyróżnione �rmy szanują pra-
wa pracowników oraz prowadzą 
u siebie dialog społeczny. Pod 

uwagę brane są m.in. przestrze-
ganie prawa pracy, zawieranie 
układów zbiorowych pracy, za-
trudnianie pracowników na czas 
nieokreślony, uzwiązkowienie 
oraz funkcjonowanie rady pra-
cowników. Kandydatów zgłaszają 
podstawowe jednostki organiza-
cyjne „Solidarności”. Certy�katem
można się posługiwać przez okres 
trzech lat.

21 lutego 2020 r. (z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia br.) weszła 
w życie ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2020, 
czyli tzw. ustawa okołobudżetowa. 
Wprowadzone zmiany dotyczą 
„odmrożenia” podstawy odpisu 
na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, który w br. odnosi się 
do przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej w drugim 
półroczu 2018 r., ogłoszonego przez  
GUS. Podstawą naliczania jest kwo-
ta 4134,02 zł. Odpis wzrasta zatem z 
1271,20 zł do 1550,25 zł.  

Prezydium KK NSZZ „S” w stycz-
niu br. pozytywnie zaopiniowało  
to posunięcie rządu, jednocześnie 
krytykując brak konsultacji pro-
jektu z partnerami społecznymi 
wbrew ustawom o związkach za-

wodowych oraz o Radzie Dialogu 
Społecznego. NSZZ „S” od lat po-
stuluje „odmrożenie”. Wieloletnie 
zamrażanie podstawy odpisu 
miało negatywny wpływ na możli-
wości pomocowe z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Mamy nadzieję, że w kolejnych 
latach nastąpi całkowite odmroże-
nie podstawy odpisu, czyli pełna 
realizacja ustawy o ZFŚS. 

Odmrożenie podstawy

https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
http://www.solidarnosc.org.pl/szkolenia/wspolpraca-zagraniczna/programy-europejskie/realizowane/item/19284-6-transfair


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
800 190 590

WYDARZYŁO SIĘ
 25.02.1990 r. 

W Krakowie zano-
towano najwyższą 
temperaturę 
w lutym w historii 
pomiarów: + 21ºC.

 28.02.1944 r.  
Masakra ok. 850 
Polaków, miesz-
kańców Huty Pie-
niackiej, dokonana 
przez Ukraińców z 
4 Pułku Policyjnego 
SS-Galizien wraz z 
sotniami UPA i miej-
scową ludnością.

 1.03.1951 r. 
W więzieniu 
mokotowskim 
wykonano wyroki 
śmierci na siedmiu 
członkach IV Za-
rządu Zrzeszenia 
Wolność i Niezawi-
słość”.

HISTORIA 1927
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To numer infolinii NFZ, pod którym można przez 24 godziny na dobę 
dowiedzieć się o wątpliwościach i sposobach postepowania wobec 
zagrożenia koronawirusem.

Co stanowi o metodzie działania sowieckiego na podbity naród? Tę meto-
dę można porównać do operacji chirurgicznej. Pierwszym warunkiem jest, 
aby pacjent leżał spokojnie. Bolszewicki zabieg chirurgiczny uzależniony 
jest od mądrze stosowanej etapowości, a warunkiem jego powodzenia 
jest właśnie ta straszna, milcząca, zastrachana, sterroryzowana psychicz-
nie bierność społeczeństwa. Jego bezruch. Jego �zyczne poddanie. 

Józef Mackiewicz, artykuł w londyńskich „Wiadomościach” z 1947 r.

Od 26 lutego 1927 r. hymnem 
państwowym RP jest Mazurek Dą-
browskiego. Nie obyło się bez po-
litycznej i historycznej debaty. O 
honor bycia  hymnem narodowym 
rywalizowały bowiem Mazurek 
Dąbrowskiego, pieśń inspirowana 
mesjanizmem Boże coś Polskę (z 
1816 r.) oraz Rota, Bogurodzica i 
Warszawianka. Słowa pieśni Le-
gionów Polskich zostały napisane 
przez Józefa Wybickiego w 1797 r. 
dla uświetnienia wymarszu legio-
nistów z Reggio nell’Emilia (Nizina 
Padańska). Melodia jest oparta 
na motywach ludowych mazur-
ka. Tekst ogłoszono w 1799 w 
gazetce „Dekada Legionowa”. Był 
tłumaczony przez poetów solida-
ryzujących się z Polską na 17 języ-
ków, m.in. na niemiecki, francuski, 
angielski, rosyjski, węgierski. 

Wraz z postępami militarnymi 
Napoleona „Mazurek” stał się po-

pularny we wszystkich zaborach. 
Pieśń była śpiewana podczas 
wjazdu gen. Henryka Dąbrowskie-
go do Poznania w 1806 r., podczas 
powstania listopadowego, po-
wstania styczniowego, rewolucji 
1905 roku i I wojny światowej. 
Podczas Wiosny Ludów Mazurek 
Dąbrowskiego śpiewany był na 
ulicach Wiednia, Berlina i Pragi. 
Słowa nawiązują do wzniosłych 
wydarzeń z dziejów polskiego 
oręża. Hymn stanowią 4 z 6 zwro-
tek Mazurka Dąbrowskiego. Brak 
m.in. tej: „Niemiec, Moskal nie 
osiędzie, gdy jąwszy pałasza ha-
słem wszystkich zgoda będzie i Oj-
czyzna nasza”. Jego tekst i melodia 
stały się wzorem pieśni w krajach 
słowiańskich m.in. hymnu byłej 
Jugosławii. W Będominie, w dwo-
rze szlacheckim, należącym do 
rodziny Wybickich jest Muzeum 
Hymnu Narodowego.

W 2020 roku będziemy obchodzić m.in. 40 rocznicę powstania 
NSZZ „Solidarność”. Wiele osób ma osobiste wspomnienia, niektórzy 
posiadają materiały, których część nigdy nie ujrzała światła dzienne-
go. Aby to zmienić, redakcja „Magazynu Solidarność” ogłosiła kon-
kurs na opowiedzenie o osobistych doświadczeniach związanych 
z powstaniem Związku. Prosimy o pisemne wspomnienia i zdjęcia. 
Najciekawsze opublikujemy w „Magazynie”, a więcej zamieścimy na 
stronie www. Zgłoszenia można wysyłać na t.modzelewski@solidar-
nosc.gda.pl. Więcej...>>

Prześlij zdjęcie  
lub wspomnienie

Mazurek Dąbrowskiego

Ważą się losy Stoczni Remon-
towej Nauta, wchodzącej w skład 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
i spółek z grupy kapitałowej. 
Związkowcy z Nauty napisali list 
do premiera Mateusza Morawiec-
kiego. Domagają się podjęcia na-
tychmiastowych działań w celu 
zabezpieczenia ich miejsc pracy.

– W naszej stoczni od wielu lat 
podejmowane i narzucane decy-
zje właścicielskie doprowadziły do 
tragicznej sytuacji �rmę, w której
pracujemy. Działania te trwały od 
2013 roku, ale kontynuowane były 
po roku 2016. Ostrzegaliśmy i infor-
mowaliśmy o tych nieprawidłowo-
ściach szczególnie w 2016 roku, ale 

nikt nie reagował. Długi wygenero-
wane w latach 2013-18 z powodu 
kontynuacji realizacji nowych bu-
dów jednostek pływających stano-
wią obciążenie, którego Stocznia 
sama na pewno nie podźwignie 
– czytamy w piśmie KM NSZZ „S” SR 
Nauta do premiera.

Celem jest uratowanie 440 
miejsc pracy w Naucie i 360 pra-
cowników spółek związanych z Na-
utą. Jest cień nadziei. Kolejna tura 
negocjacji KM NSZZ „S” z zarządami 
funduszu MARS TFI oraz Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej SA ma rozpo-
cząć się 2 marca br. Związkowcy 
nazywają je „działaniami ostatniej 
szansy”. Więcej…>>

Z ogromnym żalem prze-
kazujemy smutną wiadomość 
o śmierci Andrzeja Popiela, 
związanego z NSZZ „S” aktora 
teatralnego i �lmowego, bas-
-barytona, od 1974 roku człon-
ka zespołu Teatru Muzycznego 
w Gdyni. Zmarł 19 lutego br. 
w Gdyni. Na deskach Teatru 
Muzycznego stworzył szereg niezapomnianych ról. 

Od 1980 r. był aktywny w NSZZ „S”. W stanie wojennym wspierał 
rodziny internowanych. Wspominał, jak grając w „Kolędzie-Nocce” 
(premiera 18 grudnia 1980 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni) czuł 
powiew zmian. Był współtwórcą i wykonawcą Gdyńskiej Drogi Krzy-
żowej. Uczestniczył w grudniowych obchodach tragedii 1970 roku 
jako lektor.

Msza św. za spokój duszy ś.p. Andrzeja Popiela zostanie odpra-
wiona w kościele p.w. Świętej Rodziny (Gdynia, ul. Kołłątaja 40) 
w czwartek 27 lutego o godz. 10. Rodzina prosi, by zamiast kupować 
kwiaty, wrzucać datki do puszki w kościele na rzecz Gdyńskiego Ho-
spicjum św. Wawrzyńca. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie w terminie późniejszym.

Większość (80 proc.) central 
związkowych zrzeszonych w Eu-
ropejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych opowiedziało się w 
głosowaniu korespondencyjnym 
za europejską płacą minimalną. To 
sukces NSZZ „S”, który skupił wokół 
siebie związkowców zwolenników 
tego rozwiązania. EKZZ, reprezen-
tująca 60 mln pracowników, ma 
pełny mandat, by na forum Komisji 
Europejskiej zabiegać o dyrektywę 
o europejskiej płacy minimalnej. 
Sekretarz Generalny Konfederacji 
Luca Visentini został zobowiązany 
do aktywnych działań na jej rzecz.  

Nową dyrektywę zapowiedziała 
też Ursula von der Leyen, nowa 
przewodnicząca KE, proponując, 
by minimalne wynagrodzenie wy-
nosiło 60 proc. średniej płacy w 
gospodarce. W Polsce miałoby ono 
wynosić na dziś, wg. tego wylicze-
nia, 3138 zł brutto.  

Duże dysproporcje w płacy 
minimalnej (nawet 7:1) pomiędzy 
krajami „starej UE” a państwami 
unijnymi przyjętymi po 2004 r., 
przyczyniają się do dumpingu pła-
cowego. O płacy minimalnej w uję-
ciu europejskim napiszemy w mar-
cowym „Magazynie Solidarność”. 

Europejska płaca minimalna

Ostatnia szansa Nauty 

Odszedł artysta

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stoczniowcy-z-nauty-apeluja-do-premiera-morawieckiego
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oglaszamy-konkurs-wyslij-zdjecie-lub-swoje-wspomnienia
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