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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Służby przy grobie 
i Droga Krzyżowa 
w Warszawie odwołane

W związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiologiczną para�a św. Sta-
nisława Kostki w Warszawie zawie-
sza do odwołania służby przy gro-
bie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Planowana na 3 kwietnia 2020 
roku XX Ogólnopolska Droga Krzy-
żowa ulicami Żoliborza w Warsza-
wie od grobu bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki nie odbędzie się.

Lex coronawirus: 
uprawnienia 
pracowników 

8 marca 2020 r. weszła w życie 
ustawa o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. W związku 
z zagrożeniem rozprzestrzenia-
nia się zakażeń wirusem istnia-
ła konieczność wprowadzenia 
szczególnych rozwiązań, umożli-
wiających podejmowanie działań 
minimalizujących zagrożenie dla 
zdrowia publicznego. Więcej...>>

Tygodnik Solidarność” 
za darmo

W trudnym dla nas wszystkich 
czasie epidemii koronawirusa „Ty-
sol” jest dostępny za darmo, do 
pobrania na urządzenia mobilne 
(App Store, Google Play), a także 
na komputery z Windows 10. 

Więcej...>>

FO
T. 

RE
NA

TA
 T

KA
CZ

YK

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

Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

ZRG: zmiana organizacji pracy

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.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, zgodnie z zalecenia-
mi rządu RP oraz Głównego Inspektora Sanitarnego praca w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
odbywać się będzie w ograniczonym zakresie, dlatego prosimy o kontakt w poszczególnych sprawach przede 
wszystkim drogą telefoniczną lub mailową.

Więcej...>>

Związkowcy z NSZZ „Solidar-
ność” stają w obronie Stoczni 
Remontowej „Nauta” S.A. w Gdy-
ni. 12 marca br. kilkudziesięciu 
związkowców z „Nauty”, przy 
wsparciu kolegów ze   Stoczni Wo-
jennej, Portu Północnego, Stocz-
ni Gdańsk, Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, przeprowadzi-
li pikiety pod siedzibami MS Towa-
rzystwa Funduszy Inwestycyjnych 
S.A., biurem Polskiej Grupy Zbro-
jeniowej S.A., właściciela stoczni 
oraz pod Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów.

– Sytuacja, w jakiej znajduje 
się spółka, jest bardzo trudna i 
ma swoje źródło w narzuconej 
wcześniej strategii większościo-
wego akcjonariusza. Polegała ona 
na zwiększaniu przychodów po-
przez sprzedaż usług w sektorze 
budowy kadłubów statków, co 
nie gwarantowało pożądanych zy-
sków, a wręcz przeciwnie, spowo-
dowało straty i zadłużenie, czego 
zwielokrotniony efekt widać do 

Bronimy Nautę! Decyzja jest po rządowej stronie

dziś – mówi Edmund Ruszkow-
ski, przewodniczący KM NSZZ „S” 
Stoczni „Nauta” S.A.

Błędy w zarzadzaniu, brak wy-
obraźni w gremiach decyzyjnych 
i splot wypadków spowodował ro-
snące zadłużenie przedsiębiorstwa. 

– Stocznia „Nauta” jest klasycz-
nym przykładem niewłaściwego 
zainteresowania się polityków za-
kładem przemysłowym. W 2011 
roku stocznia była w na tyle dobrej 
kondycji, że pracownicy i menadż-
ment próbowali ją przekształcić 

w podmiot prywatny poprzez 
spółkę menadżersko-pracowni-
czą. Pokazano wtedy, że można na 
państwowej stoczni zarabiać pie-
niądze. I to były ostatnie miesiące 
ówczesnego zarządu, a pomysł 
upadł – przypomina przewodni-
czący Zarządu Regionu Gdańskie-
go Krzysztof Dośla.  

Posłuchaj „Głosu Pracownika” 
w Radiu Gdańsk: Krzysztof 
Dośla o sytuacji w Stoczni 
Nauta...>>

Dziękujemy!
Lekarze, pielęgniarki, laboranci, pracownicy sanepidu, pracownicy aptek, 
policjanci, żołnierze, pracownicy sklepów, kurierzy, kierowcy komuni-
kacji miejskiej i samochodów dostawczych, piloci, personel pokładowy, 
pracownicy obsługi lotnisk, dziennikarze, wolontariusze niosący pomoc 
ludziom starszym, ale także rządzący naszym państwem  – to dzisiejsi 
bohaterowie. 
DZIĘKUJEMY WAM WSZYSTKIM!

https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-zmiana-organizacji-pracy
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/107541-krzysztof-dosla-stocznia-nauta-potrzebuje-dzisiaj-zyczliwosci-i-szybkich-decyzji
https://www.microsoft.com/pl-pl/p/tygodnik-solidarnosc/9p78hh1mr1x6?activetab=pivot:overviewtab
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WYDARZYŁO SIĘ
 18.03.1596 r.  

Król Zygmunt III 
Waza podjął decy-
zję o przeniesieniu 
stolicy z Krakowa 
do Warszawy.

 19.03.1920 r.  
Józef Piłsudski 
został pierwszym 
marszałkiem 
Polski.

 20.03.1942 r.  
Na murach 
Warszawy po raz 
pierwszy pojawił 
się Znak Polski 
Walczącej.

HISTORIA 1981
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Pozytywna wiadomość! Pacjent „zero”, czyli pierwszy zakażony koronawi-
rusem Polak z woj. lubuskiego po dwóch tygodniach wychodzi ze szpita-
la. Kolejne wyniki na obecność koronawirusa okazały się negatywne.

Ceny żywności płacone za surowce rolne są jednymi z niższych w Euro-
pie i podwyżki cen w sklepach nie są spowodowane przez rolników. Pol-
ska należy do państw o dużym potencjale produkcji rolnej, tak dużym, 
że musimy eksportować, aby rolnictwo mogło się rozwijać. Nieuczciwi 
kontrahenci, którzy chcieliby mniej płacić rolnikom, chcą jednocześnie 
zarobić podwyższając ceny.

minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski

19 marca 1981 r. odbyła się se-
sja Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Bydgoszczy, na którą zaproszo-
no przedstawicieli bydgoskiej „S” 
z szefem Regionu Janem Rulew-
skim na czele. 

Sesja została niespodziewanie 
zakończona bez możliwości za-
brania głosu przez związkowców, 
którzy w proteście wraz z częścią 
radnych nie opuścili budynku WRN. 
Wieczorem oddziały ZOMO wypro-
wadziły przy użyciu siły pozostają-
cych na sali związkowców. W trakcie 
interwencji dotkliwie pobito Jana 
Rulewskiego, Mariusza Łabentowi-
cza oraz Michała Bartoszcze. W ich 
obronie stanęła cała „S”. 20 marca 
1981 r. przez dwie godziny strajko-
wało ok. 85 proc. pracowników byd-
goskich zakładów pracy. 

Protesty stopniowo obej-
mowały cały kraj. Obradująca 
w Bydgoszczy Krajowa Komisja 
Porozumiewawcza „S” ogłosiła, że 

„z powodu ataku na Związek, jego 
władze i obrazę godności Związ-
ku” odwołuje wszelkie rozmowy 
z władzami i wprowadza stan go-
towości strajkowej w całej „S”. De-
cyzją KKP 27 marca 1981 r. odbył 
się powszechny czterogodzinny 
strajk ostrzegawczy. Na wezwanie 
„S” stanęły niemal wszystkie za-
kłady pracy w całym kraju. Na 31 
marca ogłoszono strajk generalny, 
jednak 30 marca rząd PRL podpi-
sał z „S” porozumienie. 

Władze przyznały, że „zamknię-
cie sesji WRN nastąpiło bez za-
chowania obowiązujących reguł 
prawnych, a użycie sił dla usunięcia 
przedstawicieli „S” z budynku było 
działaniem sprzecznym z przyjęty-
mi dotąd zasadami rozwiązywania 
kon�iktów społecznych”. Związek
odstąpił od przeprowadzenia 
strajku generalnego. Śledztwo 
w sprawie pobicia działaczy „S” nie 
ustaliło sprawców. 

Bydgoszcz – marzec 1981

PIOTR ADAMCZYK, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w Jeronimo Martins Polska (sieć 
„Biedronka”) 

– Po naszej interwencji i apelu do Zarządu spółki 
Jeronimo Martins Polska uruchomiono w trybie pil-
nym doposażenie pracowników w środki dezynfeku-
jące, bakteriobójcze i odzież ochronną oraz maseczki. 
Ta akcja jeszcze nie do wszystkich sklepów dotarła. 
Nie wszyscy pracownicy mają nawet taką ochronę. 

Środki dezynfekujące i maseczki dojeżdżają. Deklaracja zarządu była taka, 
że zadziałają szybko. Jednak jeszcze w ubiegłym tydgodniu chwalono się 
dezynfekcją wózków i koszyków, a o pracownikach i środkach dezynfeku-
jących nie pomyślano. Przecież obroty �rmy znacznie wzrosły, a pracow-
nicy zostali pozostawieni sami sobie, bez zabezpieczeń, procedur, ograni-
czenia liczby klientów. Teraz wprowadzono skrócony czas pracy placówek 
handlowych, o co apelowała „Solidarność”. Pracujemy od 8 do 20. Mają być 
limity osób na terenie placówek handlowych. Sieć apeluje do klientów, by 
też dbali o bezpieczeństwo podczas zakupów. Te zmiany będą wdrażane 
stopniowo, prawdopodobnie nie później niż do poniedziałku 23 marca. To 
jest ruch w dobrą stronę, ale wykonany pod pewną presją związkową. 

PAWEŁ DZIWOSZ, przewodniczący KZ NSZZ 
„S” w Federal-Mogul Bimet w Gdańsku

– W �rmie, jak w całej korporacji, działa sztab kry-
zysowy złożony ze specjalistów bhp, ochrony, kadr. 
Była telekonferencja w ramach koncernu. Dostrze-
gam troskę o pracowników, o ich stan zdrowia. Na 
wejściu i na wjeździe na teren zakładu jest mierzona 
temperatura, kontakty są ograniczone do minimum. 
Pracownicy, którzy nie uczestniczą w procesach 

technologicznych pracują zdalnie i wykonują obowiązki w domu. Jest 
wskazanie, byśmy przyjeżdżali do pracy samochodami. Obowiązkowa 
jest dezynfekcja rąk. Drzwi wewnętrzne są otwarte. Piktogramy informa-
cyjne są widoczne. W łazienkach dmuchawy zastąpiono dozownikami 
ręczników jednorazowych. W stołówce przeorganizowaliśmy układ sto-
łów, aby pracownicy blisko siebie nie siedzieli. Skorygowany został czas 
pracy. Nie wszyscy stawiają się o jednej porze, by pracownicy naraz nie 
spotykali się przy wejściu, w szatni i wyjściu. Dostawcy są kontrolowani 
przez pomiar temperatury. Kierowcy TIR-ów, nie mogą wyjść z  szoferki. 
Nie wykluczam, że i nasza �rma zawiesi lub ograniczy działalność, by nie
narazić załogi na dłuższą kwarantannę. W przemyśle motoryzacyjnym 
długa przerwa jest trudna do odrobienia. Staramy się utrzymać łańcuch 
dostaw i ciągłość produkcji. 

LESZEK ŚWIECZKOWSKI, przewodniczący 
KM NSZZ „S” w Zakładach Polpharma SA 
w Starogardzie Gdańskim 

– Nasz zakład jest wyjątkowy zatem wyjątkowe 
w nim panują warunki. Pracujemy na co dzień w wa-
runkach podwyższonej staranności, higieny, steryl-
ności.  Na czas pandemii podjęto radykalne kroki pre-
wencyjne. Ci, którzy nie są potrzebni przy produkcji 
leków pracują zdalnie, w systemie home office. Tak

działa księgowość, informatyka, logistyka. Są w �rmie na każdym kroku
środki odkażające. Firmy zewnętrzne świadczące usługi wjeżdżają odrębną 
bramą i tylko w wyznaczone miejsca. Od 17 marca podjęliśmy z zarządem 
decyzję o zamknięciu stołówek na terenie �rmy. Obecna sytuacja pokazuje,
że nie można uzależniać się od rynku azjatyckiego. Tymczasem blisko 80 
procent substancji farmaceutycznych, substancji czynnych, stosowanych 
do produkcji na rynku farmaceutycznym w Polsce pochodzi z Chin. Na 
uznanie zasługuje właściciel Polpharmy, który jako jedyny w Polsce utrzy-
mał zakład syntez i znaczna część tych substancji u nas jest wytwarzana. 

Oprac. Artur S. Górski

Praca w czasie koronawirusa

Trwa okres rozliczania się or-
ganizacji związkowych z �skusem.
Na stronie www.solidarnosc.gda.
pl znajduje się instrukcja sporzą-
dzania i przekazywania Deklaracji 
podatkowej CIT-8 oraz Sprawoz-
dania �nansowego za 2019 rok.

W razie pytań zapraszamy do 
kontaktu z Zarządem Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”:

Od poniedziałku do piątku od 
godz. 9.00 do 16.00, 58 346 21 74

Konsultacje ws. sprawozdań 
�nansowych i CIT:
 Bartosz Byczuk b.byczuk@soli-

darnosc.gda.pl, 502 172 281
 Stefan Gawroński s.gawron-

ski@solidarnosc.gda.pl, 502 
172 280

Rozliczenie organizacji 
związkowych z fiskusem

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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