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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Kontrola!
Kontrole stanu zdrowia prowa-

dzone są na promach w portach 
morskich. Strażacy Państwowej 
Straży Pożarnej dokonują pomiaru 
temperatury ciała w sposób bez-
dotykowy. Zaangażowani są też 
funkcjonariusze Straży Granicznej.

Kolejarze z „S” 
Rada Krajowej Sekcji Kolejarzy 

NSZZ „S” co roku wyróżnia człon-
ków Związku odznaką „Zasłużony 
dla NSZZ Solidarność na Kolei”. 
Wnioski z uzasadnieniem należy 
składać do siedziby Krajowej Sek-
cji Kolejarzy NSZZ „S” do 15 maja 
br. Celem plebiscytu jest wyróż-
nienie kolejarzy, którzy swoją pra-
cą, postawą i oddaniem sprawom 
Związku, stali się wzorem godnym 
do naśladowania.

Ropa tanieje
Paliwo może być tańsze o 20 gr. 

Niektóre stacje „zejdą” do poziomu 
4,50 zł za litr benzyny 95. Jest to 
spowodowane sytuacją na rynku 
ropy naftowej. Baryłka ropy na gieł-
dzie w Londynie kosztowała w po-
niedziałek 32 USD, o 13 dolarów 
mniej niż w piątek. Arabia Saudyj-
ska planuje zwiększyć wydobycie i  
ponad 10 mln baryłek dziennie.

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

Przekaż  
1 procent!

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

Od poniedziałku 16 marca br. 
na dwa tygodnie wszystkie 
przedszkola, szkoły i uczelnie 
wyższe w całym kraju z powodu 
rozprzestrzeniania się korona-
wirusa zostaną zamknięte – po-
informował szef rządu Mateusz 
Morawiecki. 

Od 12 marca br. placówki 
oświatowe będą niedostępne dla 
„procesu edukacyjnego”. Ze wzglę-
du na to, że rodzicom może być 
trudno zorganizować opiekę z dnia 
na dzień, dzieci do końca tygodnia 
będą pod opieką nauczycieli.

Premier Mateusz Morawiecki 
podkreślał, że epidemia korona-
wirusa może stać się globalną 
pandemią, a liczba zachorowań 
zwiększa się we wszystkich kra-
jach europejskich. Wirus może 
szczególnie rozwijać się w dużych 
skupiskach ludzi. Szef rządu rela-
cjonował, że podczas wideokonfe-
rencji unijnych liderów informował 
o wdrażanych przez polskie wła-
dze środkach zapobiegawczych. 
Dzień wcześniej rządowy zespół 
zarządzania kryzysowego podjął 
decyzję o odwołaniu wszystkich 
imprez masowych. Szczegółowa 
ich de�nicja znajduje się w usta-
wie o bezpieczeństwie imprez 
masowych.

Szkoły i stadiony zamknięte 

Podstawowe objawy, które mogą (ale nie muszą!) świadczyć o zarażeniu 
koronawirusem to  temperatura ciała powyżej 38 st. C, kaszel i duszności. 
Podejrzewasz u siebie wirusa SARS-Cov-2? 
 Zadzwoń pod numer 800 190 590. Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna 

całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. 
 Infolinia PZU: 22 505 11 88. 
 Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku: 698 941 776.

– Obserwując wszystko wo-
kół i czytając zalecenia Światowej 
Organizacji Zdrowia, a także w 
dyskusjach z wieloma naszymi 
partnerami, premierami, prezyden-
tami innych państw podejmujemy 
decyzje, które mają na celu zapo-
bieganiu rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. Ograniczanie jego 
skutków społecznych, ograniczanie 
jego skutków przede wszystkim dla 
zdrowia publicznego – powiedział 
premier Morawiecki. 

 – WHO zaleca środki radykal-
ne. Jesteśmy w sytuacji, trudno 
powiedzieć dobrej, ale o tyle lep-

szej niż inne kraje – podkreślał mi-
nister zdrowia Łukasz Sumowski.

Rozszerzony został zakres 
kontroli sanitarnej na granicach 
i wszyscy przekraczający granice 
będą poddani procedurom sani-
tarnym.   

Do tej pory w Polsce stwier-
dzono 26 przypadków zakażenia 
koronawirusem. Wśród nich jest   
dowódca generalny rodzajów sił 
zbrojnych gen. Jarosław Mika. 
Wojskowy przebywał na naradzie 
w Niemczech. Pierwszy przypadek 
w Polsce potwierdzono 4 marca 
br. u mężczyzny z woj. lubuskiego. 

W siedzibie KPRM w Warszawie 
wznowił 10 marca br. prace związ-
kowo-rządowy zespół roboczy. 
W jego pracach uczestniczy m.in. 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „S”. Wtorkowe obrady 
pod przewodnictwem Marleny 
Maląg, minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej podsumowa-
ło dotychczasowe efekty prac oraz 
omówiono najpilniejsze tematy, 
w tym zmiana w ustawie o podat-
ku dochodowym od osób �zycz-

nych, wprowadzając możliwości 
odpisu od podatku dochodowego 
związkowej składki członkowskiej. 
Pracodawcy mają przywilej odpi-
sania składek do swoich organi-
zacji. Omawiano też rozszerzenie 
uprawnień Służby Ochrony Kolei 
i wzmocnienie ochrony działaczy 
związkowych przed zwolnieniami 
dyscyplinarnymi w sytuacji sporu 
z pracodawcą. „S” będzie kontynu-
ować z rządem rozmowy ws. reali-
zacji postulatów związkowców.

W związku z groźbą likwidacji 
miejsc pracy w Stoczni Remon-
towej NAUTA S.A. w Gdyni oraz 
w spółkach współpracujących, 
NSZZ „S” Stoczni Remontowej Na-
uta SA organizuje pikietę w War-
szawie. Protest związkowy, które-
go celem jest obrona miejsc pracy, 
a także przypomnienie o pilnej 
potrzebie ratowania spółki, zo-
stanie zorganizowany w czwar-
tek 12 marca br. od godz. 12.30 
w Warszawie. 

Więcej...>>

Zespół roboczy Bronimy Nautę  

https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazkowa-pikieta-w-obronie-stoczniowcow-z-nauty


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
1,3 procent

WYDARZYŁO SIĘ
  9.03.1990 r.  

W obserwatorium 
meteorologicznym 
na Śnieżce zmie-
rzono rekordową 
w Polsce prędkość 
porywu wiatru  
346 km/h.

  11.03.1930 r.  
Otwarto regularną 
linię pasażerską 
z Gdyni do Nowe-
go Jorku.

  14.03.1924 r. – 
Rada Ligi Narodów 
przyznała Polsce 
teren na półwy-
spie Westerplatte.
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O tyle, według szacunków, epidemia koronawirusa może obniżyć 
polski wzrost PKB w 2020 r. co by oznaczało, że wzrost PKB będzie na 
poziomie 2 proc.

Teraz nie zabierzemy się do wykrzykiwania przeciw komuś, nie zabierze-
my się do kłótni, nie chcemy niszczyć. Nie chcemy obrażać. Nie chcemy 
pokonać nienawiści większą nienawiścią, przemocy większą przemocą, 
pokonać terroru większym terrorem. A nasza odpowiedź na ten świat 
w stanie wojny ma imię: nazywa się przyjaźnią, nazywa się brater-
stwem, nazywa się komunią, nazywa się rodziną. 

papież Franciszek w Brzegach, 30 lipca 2016 r.

Anna Walentynowicz została 
uznana przez amerykański tygo-
dnik „Time” za jedną ze stu kobiet, 
które zde�niowały ostatnie stule-
cie w ramach „100 Women of The 
Year”. Jej podobizna pojawia się na 
okładce z podpisem: „1980: Anna 
Walentynowicz, matka polskiej 
niepodległości”. Anna Walentyno-
wicz, pracownica Stoczni Gdań-
skiej im. Lenina, była działaczką 
WZZ Wybrzeża i NSZZ „S”. W 1980 r. 
wyrzucono ją z pracy co było 
bezpośrednią przyczyną strajku, 
który doprowadził do utworzenia 
„Solidarności”, co w konsekwencji 
przyśpieszyło upadek komunizmu 
9 lat później. 

Za działalność związkową od 
lat 70 była szykanowana przez SB 
i inwigilowana. Jesienią 1981 r. 
funkcjonariusze SB przeprowa-
dzili kombinację operacyjną 
podstępnego podania środka far-
makologicznego, co miało unie-
możliwić jej spotkanie z robotni-
kami w Radomiu. Walentynowicz 

po pacyfikacji Stoczni Gdańskiej 
16 grudnia 1981 r. została inter-
nowana w podbydgoskim For-
donie i w Gołdapi. 9 marca 1983 
r. rozpoczął się jej proces. Dopro-
wadzoną z więzienia w Grudzią-
dzu oskarżono o zorganizowanie 
strajku w Stoczni Gdańskiej po 
wprowadzeniu stanu wojenne-
go. Została skazana na 1,5 roku 
pozbawienia wolności w zawie-
szeniu na 3 lata. 16 grudnia 1983 
r. Walentynowicz trafia do aresz-
tu za próbę wmurowania (wraz 
z Kazimierzem Świtoniem i Ewą 
Tomaszewską), tablicy upamięt-
niającej pacyfikację KWK „Wujek” 
w Katowicach. Ze względu na zły 
stan zdrowia wyszła z więzienia 
w Lublińcu w kwietniu 1984 r. 
3 maja 2006 r. została odzna-
czona przez prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego Orderem Orła 
Białego. Zginęła w katastrofie 
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. 
w drodze na obchody 70. roczni-
cy zbrodni katyńskiej. 

Women of The Year 1980PRAWNIK INFORMUJE

Pracownik, którego pracodaw-
ca wysyła w delegację w rejony 
zagrożone koronawirusem, może 
odmówić wykonania takiego po-
lecenia ze względu na bezpośred-
nie zagrożenie swojego życia lub 
zdrowia oraz ryzyko narażenie na 
niebezpieczeństwo innych osób.

Zgodnie z kodeksem pracy 
gdy warunki pracy nie odpowia-
dają przepisom bezpieczeństwa 
i higieny pracy i stwarzają bezpo-
średnie zagrożenie dla zdrowia 
lub życia pracownika albo gdy wy-
konywana przez niego praca grozi 
takim niebezpieczeństwem innym 
osobom, pracownik ma prawo po-
wstrzymać się od wykonywania 
pracy, zawiadamiając o tym nie-
zwłocznie przełożonego.

Pomocne przy podejmowa-
niu decyzji dotyczących wyjazdu 
służbowego w rejony zagrożone 
powinny być wiążące zalecenia, 
komunikaty organów państwo-
wych, w szczególności Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, czy Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych. 

Dotyczy to w chwili obecnej 
wyjazdów zagranicznych. Główny 

Inspektor Sanitarny lub działający 
z jego upoważnienia państwowy 
wojewódzki inspektor sanitarny 
może wydawać pracodawcom de-
cyzje nakładające obowiązek pod-
jęcia określonych czynności zapo-
biegawczych lub kontrolnych oraz 
żądać od nich informacji w tym 
zakresie. 

W razie zgody pracownika na wy-
jazd w regiony gdzie może być nara-
żony na zarażenie koronawirusem, 
pracodawca powinien ocenić ryzyko 
związane z takim wyjazdem i zapew-
nić pracownikowi odpowiednie środ-
ki ograniczające ryzyka zarażeniem. 

Jednym z podstawowych obo-
wiązków pracodawcy jest dbanie 
o bezpieczne i higieniczne wa-
runki pracy swoich pracowników. 
Pracodawca jest zobowiązany za-
pewnić bezpieczeństwo  pracow-
nikom, co oznacza m.in. koniecz-
ność aktywnego przeciwdziałania 
występowaniu zagrożeń dla pra-
cowników (orzeczenie Sądu Naj-
wyższego z 19 grudnia 1980 r., 
sygn. I PR 87/80).
Stan prawny na 10.03.2020 r.

Łukasz Sulej

Koronawirus a wyjazd służbowy

Służby sanitarne spodziewa-
ją się, że liczba osób poddanych 
kwarantannie w związku z koro-
nawirusem będzie rosnąć. Osoba 
poddana kwarantannie lub izola-
cji ma prawo do świadczeń cho-
robowych. Podstawą do ich wy-
płaty jest decyzja państwowego 
inspektora sanitarnego. Zasiłek 
można też otrzymać na opiekę 
nad dzieckiem. Za okres trwania 
kwarantanny lub izolacji przysłu-
guje wynagrodzenie chorobowe 
lub zasiłek chorobowy.  

Ustawa w sprawie szczegól-
nych rozwiązań związanych z ko-
ronawirusem wprowadziła także 
dodatkowy zasiłek na opiekę nad 
dzieckiem do lat 8. Rodzic może 
go otrzymać, jeśli z powodu ko-
ronawirusa nastąpiło zamknięcie 

żłobka, klubu dziecięcego, przed-
szkola lub szkoły. To maksymal-
nie 14 dni – niezależnie od licz-
by dzieci wymagających opieki 
i łącznie na oboje rodziców. Do 
wypłaty świadczenia potrzebne 
jest oświadczenie napisane przez 
ubezpieczonego rodzica. Dodat-
kowy zasiłek opiekuńczy nie wli-
cza się do limitu 60 dni pobiera-
nia zasiłku opiekuńczego w roku 
kalendarzowym.

Wynagrodzenia chorobowe 
wypłaca pracodawca, natomiast 
zasiłki wypłacają pracodawca 
lub ZUS. Świadczenia chorobo-
we nie przysługują, jeśli ubez-
pieczony sam powstrzyma się od 
pracy, ale nie ma zwolnienia le-
karskiego ani decyzji inspektora 
sanitarnego. 

Kwarantanna

W nowej specustawie, zwanej  
koronawirusową, znalazł się art. 3: „W 
celu przeciwdziałania COVID-19 pra-
codawca może polecić pracownikowi 
wykonywanie, przez czas oznaczony, 
pracy określonej w umowie o pracę, 

poza miejscem jej stałego wykonywa-
nia (praca zdalna).” Zmiana organizacji 
pracy i przejście na pracę zdalną zależy 
wyłącznie od polecenia pracodawcy. 
Pracownik ma obowiązek stosować się 
do polecenia (art. 100 par. 2 kp).

Praca zdalna

Dekalog wolności to wielkopost-
na audycja, wpisująca się w 100 rocz-
nicę urodzin Jana Pawła II. W drogę 
z Papieżem Polakiem wyruszą pro-
sto z Rzymu ks. Mateusz Tarczyński, 
doktorant Papieskiego Uniwersytetu 
Gregoriańskiego w Rzymie i dzienni-
karz Radia Gdańsk Andrzej Urbański. 
Spotkają się w drodze i porozma-

Dekalog wolności Radia Gdańsk

wiają o słowach Jana Pawła II doty-
czących wolności, wygłoszonych 
podczas pielgrzymki Papieża Polaka 
w 1991 roku.

Link do audycji...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/106540-dekalog-wolnosci-ze-sw-janem-pawlem-ii-w-radiu-gdansk-czyli-10-krokow-ktore-warto-przejsc-by-zrozumiec-wspolczesny-swiat
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