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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Zasiłek zostaje
Rodzice dzieci do 8. roku życia 

nie muszą obawiać się, że stracą 
prawa do zasiłku opiekuńczego. 
W ustawie specjalnej dotyczącej 
pandemii koronawirusa jest zapis 
o przedłużeniu wypłat świadcze-
nia o kolejne 14 dni. Będzie można 
z niego skorzystać wstecz.    

List do Komisji
NSZZ „S” wysłał do Ursuli von 

der Leyen, przewodniczącej Komi-
sji Europejskiej wniosek o zawie-
szenie pobierania opłat za emisję 
CO2 w związku z koronawirusem. 

Więcej...>>

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

Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Pandemia 
koronawiru-
sa Covid 19 
jest sytuacją 
trudną i nie-
bezpieczną, 
z jaką nie 
m i e l i ś m y 
do czynie-

nia w wolnej Polsce. Wymaga od 
wszystkich odpowiedzialności 
w zapewnieniu przede wszystkim 
bezpieczeństwa zdrowotnego, ale 
też bezpieczeństwa ekonomicz-
nego. To okres szukania rozwiązań 
ratujących gospodarkę i miejsca 
pracy, a nie czas na rozgrywanie 
partykularnych interesów. Tak jak 
odpowiedzialnie zachowuje się 
społeczeństwo, polski rząd i pre-
zydent, tak samo należy oczeki-
wać właściwego podejścia od nas 
wszystkich.

Musimy też pamiętać o tych, 
którzy nie mogą pozostać w domu. 
O całej rzeszy pracowników służby 
ochrony zdrowia, służb ratowni-
czych, funkcjonariuszy wszystkich 
służb dbających o nasze bezpie-
czeństwo i państwa, pracowników 
handlu, usług, �rm i instytucji bez
których społeczeństwo nie mogło-
by normalnie funkcjonować. Choć 
w tej sytuacji słowo „normalnie” 
brzmi niewłaściwie. Dlatego ape-
luję o przestrzeganie prawa, proce-
dur i zabezpieczeń, tak aby robiąc 
zakupy, kupując leki, wzywając 
pomocy, nie narażać tych osób na 
niebezpieczeństwo zakażenia.

Zwracam się do organizacji za-
kładowych, międzyzakładowych, 
sekcji krajowych, oddziałów miej-
skich, a także zarządów regionów 
i sekretariatów branżowych o ści-
słe monitorowanie sytuacji w za-
kładach pracy. Otrzymujemy wiele 
informacji o łamaniu zasad BHP, 
próbach wykorzystywania przez 
niektórych pracodawców – na 
szczęście nielicznych – obecnej 
sytuacji do nadużyć wobec swoich 
pracowników. W takich sytuacjach 
nasi członkowie muszą mieć wspar-
cie w swoim związku zawodowym.

Z pozdrowieniami 
i wyrazami wsparcia

Piotr Duda

Apel  
o odpowiedzialność

Ministerstwo Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej podało 
informację o procedurze obwiązu-
jącej armatorów, stoczniowców, 
portowców w czasie pandemii 
koronawirusa. Dotyczy m.in. wej-
ścia statków przychodzących 
na remonty do polskich stoczni 
i portów.  Agent awizuje statek na 
wejście do portu, musi być znany 
stan załogi, wiadomo kiedy i w ja-
kich portach załoganci przebywali 
wcześniej.

Po zacumowaniu statku na 
pokład wchodzą funkcjonariusze 
Straży Granicznej i Straży Pożarnej 
w celu sprawdzenia stanu zdrowia 

załogi,  w tym pomiaru tempera-
tury. Dalsze procedury, włącznie 
z zakazem zejścia załogi (w por-
cie lub w stoczni), ze statku, czy 
pomiar temperatury w kolejnych 
dniach pobytu w stoczni, wyzna-
cza Straż Graniczna i służby Głów-
nego Inspektora Sanitarnego.  

Dyrektorzy Urzędów Morskich 
są członkami sztabów kryzyso-
wych wojewodów oraz pozostają 
w kontakcie z Komendantem Mor-
skiego Oddziału Straży Granicznej. 
Zalecany jest bezpośredni kontakt 
z właściwymi terytorialnie służba-
mi dyżurnymi (Sanepid, SG). Ko-
mentarz na str. 2. 

Należy rozszerzyć uprawnienie 
do do�nansowań wynagrodzeń
na pracowników dużych zakładów 
– postuluje NSZZ „S” w wydanej opi-
nii do rządowego projektu wsparcia 
w związku z epidemią COVID-19. 
„S” postuluje też objęcie świadcze-
niem opiekuńczym  rodziców dzieci 
w wieku 8-15 lat, a w perspektywie 
spowolnienia gospodarczego,  pod-
niesienie zasiłku dla bezrobotnych, 

– Kwota zasiłku w żaden sposób 
nie zabezpieczy podstawowych po-
trzeb życiowych osób, które zostaną 
zwolnione z pracy – czytamy w opi-
nii Prezydium KK NSZZ „S”.

Projekt „tarczy antykryzysowej”, 
dedykowanej głównie mikroprzed-
siębiorcom, m.in. zawiesza na trzy 
miesiące płatności ZUS, przewiduje 
pożyczkę po 5 tys. zł na �rmę do 9
pracowników, inwestycje w sektor 

publiczny i infrastrukturę. Ma obo-
wiązywać od 1 kwietnia br.

 „S” domaga się, by postulaty zo-
stały przyjęte niezwłocznie.  

– Chcemy, aby pomoc była real-
na, służyła utrzymaniu miejsc pracy, 
wsparła przedsiębiorców, i wykonu-
jących pracę zarobkową, tym, któ-
rych zarobki ulegną obniżeniu, lub 
żadnych dochodów nie osiągną, 
niezależnie od formy wykonywania 
pracy. Zakładamy, że bezrobocie 
wzrośnie. Konieczne jest do�nan-
sowanie FŚP, gdyż z jego zasobów 
może obecnie skorzystać jedynie, 
jak szacujemy, do 200 tysięcy osób  
–  mówił Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG NSZZ „S” na antenie 
Radia Gdańsk i przestrzegał przed 
pochopnym ograniczaniem zatrud-
nienia, gdyż trudno jest odbudować 
miejsca pracy. Więcej...>>

Gospodarka morska  
w czasie pandemii 

NSZZ „S” o tarczy

 Pamiętaj
W czasach pandemii choroby COVID-19, wywołanej przez wirus 

SARS-CoV-2,  przydatne są jak nigdy, elektroniczne systemy kontak-
tu z przychodnią, czyli lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem 
specjalistą. Jak wykazały badania – u 97,5 proc. osób zakażonych 
wirus SARS-CoV-2 dał objawy w ciągu 11,5 dnia od momentu ekspo-
zycji. Mediana inkubacji to 5,1 dnia, czyli choroba daje o sobie znać 
najczęściej po pięciu dniach od zakażenia. 

Pamiętajmy, nie musimy osobiście stawiać się w przychodniach 
i narażać na zarażenie. Korzystajmy z elektronicznego systemu opie-
ki zdrowotnej: e-recepta, rejestracja internetowa, konsultacja telefo-
niczna, e-zwolnienie.  Więcej...>>

Panująca pandemia korona-
wirusa i związane z nią ograni-
czenia zmieniły nasze postępo-
wanie. Jak już informowaliśmy, 
pracownicy biura Zarządu Regio-
nu i członkowie Prezydium peł-
nią stałe dyżury. Niemniej prosi-
my o maksymalne ograniczenie 
osobistych wizyt w Zarządzie 
Regionu. Wszyscy pracownicy 
są do Waszej dyspozycji telefo-
nicznie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. W sytuacji 
koniecznej wizyty osobistej pro-
simy o wcześniejsze umówienie 
się z pracownikiem lub człon-
kiem Prezydium telefonicznie. 
Jednocześnie informuję, że 
„Magazyn Solidarność” zostanie 
wydany jako numer podwójny 
kwiecień/maj pod koniec kwiet-
nia. Proszę o śledzenie wszelkich 
bieżących informacji na naszej 
stronie internetowej i w cotygo-
dniowym „IBIS-ie”.

Krzysztof Dośla 
przewodniczący Zarządu 

Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”

Koleżanki 
i Koledzy

https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/opinia-solidarnosci-w-sprawie-projektu-tarczy-antykryzysowej
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zawiesic-handel-kwotami-emisji-dwutlenku-wegla
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czym-jest-e-zwolnienie


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
108 6190

WYDARZYŁO SIĘ
 23.03.1343 r.  

Położono kamień 
węgielny pod 
budowę murów 
obronnych gdań-
skiego Głównego 
Miasta.

 27.03.997 r.  
Biskup praski 
Wojciech dokonał 
masowego chrztu 
mieszkańców 
Gdańska.

 25 marca 1977 r.  
Podpisano doku-
ment założycielski 
ROPCiO pt. Do 
społeczeństwa i prze-
słano do marszałka 
Sejmu PRL oraz do 
Episkopatu Polski.
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Tyle osób zarażonych koronawirusem do 25 marca br. do godz. 9. wy-
leczono na świecie; zakażenie potwierdzono u 423 121 osób; 18 919 
pacjentów zmarło.

Zapowiedziane 212 miliardów złotych w pakiecie antykryzysowym to 
kwota ogromna. Na razie jest w sferze rządowych deklaracji, które po-
winny być jak najszybciej, w ciągu najbliższych dni, przekute na ustawy 
i rozporządzenia oraz wprowadzane w życie. Dla nas najważniejszym 
dobrem są miejsca pracy, ich utrzymanie. 

Krzysztof Dośla w Wybrzeze24.pl/Gazeta Gdańska

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

MIROSŁAW PIÓREK, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego 
i NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego

– Nim jeszcze przybrało to rozmiar pandemii 
mieliśmy świadomość po sygnałach z Azji, że spra-
wa jest poważna. Wcześniej zabezpieczyliśmy środki 
dezynfekujące. Z natury naszej pracy nie możemy 

produkować zdalnie. Prace prowadzone są pod zaostrzonymi warunka-
mi bezpieczeństwa. Kwarantanna kosztowałaby sporo i trudno byłoby 
się po niej podnieść. Realizowane specprocedury dotyczą wszystkich od 
prezesa po szeregowego pracownika, kooperantów, armatorów. Każdy 
statek wchodzący do stoczni składa deklarację medyczną w kapitanacie 
portu. Zawiera ona informację gdzie statek był w ostatnich 10 portach 
i 30 dniach oraz stan załogi pod kątem medycznym. Jeśli dane okażą się 
niepokojące statek nie wejdzie do portu, czy stoczni. Przed remontem 
kapitan jest zobligowany do informowania o pojawieniu się symptomów 
choroby u kogokolwiek z załogi.  

Każdej osobie wchodzącej na teren Stoczni jest mierzona tempera-
tura. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury – nie wej-
dzie na jej teren. Wydano polecenia, by bezwzględnie stosować zasady 
higieny, myć dłonie, unikać kontaktu �zycznego, np. poprzez podanie
ręki, podczas rozmów bezpośrednich stosować dystans, nie gromadzić 
się w grupy. Zakładowa Służba Ratownicza oraz Dział Socjalny są wypo-
sażone w płyn do dezynfekcji i maseczki. Zorganizowany jest posterunek 
kontrolny, gdzie są kontrolowani kierowcy. Jeśli są jakiekolwiek podejrze-
nia, mogą oni wjechać wyłącznie na magazyn armatorski w eskorcie auta 
ochrony. Kierowca dostaje maskę i ma zakaz opuszczania kabiny.

Pandemia zmieni nasze zachowania, zmieni nasz sposób postrzega-
nia świata i styl pracy. Bądźmy rozważni i solidarni. 

EDWARD FORTUNA, przewodniczący OM 
NSZZ „S” Zarządu Morskiego Portu Gdańsk  

– Specy�ka portu to kontakty z różnymi strona-
mi świata, drzwi do Polski i z Polski. W związku z tym 
obostrzenia na czas epidemii są konieczne i zostały 
wprowadzone. Są ograniczone wyjazdy niemal do 
zera, wyjazdy zagraniczne i spotkania z kontrahentami 
są zawieszone. Pozostała droga mailowa i telefoniczna. 
Spotkania i wszelkie zebrania są ograniczone do mak-

simum pięciu osób. Wejście do budynków poprzedzone jest dezynfekcją. Są 
umieszczone pojemniki do dezynfekcji, a drzwi wewnętrzne są otwarte, by 
nie dotykać klamek. Pracownicy liniowi mają rękawiczki i maski. Kierowcy 
wjeżdżający na teren portu są kontrolowani przez pomiary temperatury.

Nie ma miejsca na ryzyko, które jest niestety bardzo realne. Konieczna 
jest solidarność, rozwaga. Niepokojące jest zmniejszenie ruchu frachto-
wego z Azji do Europy. Gospodarka niemal całego świata oparła się na 
komponentach chińskich.  

PIOTR MADEJ, przewodniczący KM NSZZ 
„S” przy Wojewódzkiej Stacji Sanepid 
w Gdańsku

– W obecnej sytuacji praca w Sanepidzie jest szcze-
gólnie wzmożona. Laboratoria badają próbki przez 24 
godziny na dobę więc prowadzone są dyżury nocne 
i świąteczne. Pracownicy tzw. niemedyczni mają teraz 
dużo więcej pracy, więc mamy nadzieję że wreszcie 
zostaną docenieni. Ograniczone zostały urlopy. Wnio-

sek trzeba dokładnie uzasadnić. Przez całą dobę przyjeżdża dużo karetek 
z próbkami. Przywożone są kombinezony, okulary, rękawiczki, obuwie, które 
trzeba przyjmować, a następnie porozdzielać. Trzeba odkażać klamki, blaty, 
podłogi. Dla wszystkich jest to nowa sytuacja. Warunki są jakie są.

Praca w czasie koronawirusa 

Szkoły i uniwersytety do 10 
kwietnia br. są zamknięte dla za-
dań dydaktycznych. MEN zmieniło 
przepisy, dzięki którym możliwe 
jest prowadzenie kształcenia na 
odległość w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
szkół i placówek oświatowych w 
związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID- 19. Zasady prowadzenia 
nauczania na odległość i możli-
wość oceniania i klasy�kowania
uczniów znalazły się w rozpo-
rządzeniu ministerialnym. Nowe 
przepisy obowiązują od 25 marca 
do 10 kwietnia br. 

–  Praca nauczycieli odbywa się 
w domach, zdalnie. Poszczególne 
osoby poprzez komunikatory kon-
taktują się z uczniami, przekazują 
im materiały dydaktyczne oraz 
zadania do wykonania, które mają 
utrwalić dotychczasową wiedzę 
i umiejętności. Rusza nauczania 
online. Są obawy czy będzie to 
możliwe, ponieważ potrzebny jest 
dostęp do internetu i komputer 
dla każdego ucznia. W szkołach 
są dyżury dyrekcji, pracowników 
administracji oraz obsługi – mówi 
Bożena Brauer, przewodniczą-
ca KM Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „S” w Gdańsku.

Szkoły zamknięte

Poczta w czasie epidemii 
W związku ze stanem epidemii 

i groźbą zarażeń koronawirusem 
placówki Poczty Polskiej w dni 
robocze są otwarte sześć godzin. 
Szczegółowe informacje o czasie 
pracy poszczególnych placówek 

na stronie www.poczta-polska.
pl. Zostały wprowadzone specjal-
ne środki ostrożności, które mają 
zwiększyć bezpieczeństwo listo-
noszy i emerytów w czasie epide-
mii. Więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/poczta-polska-zapewnia-ze-nie-bedzie-opoznien-w-dostarczeniu-rent-i-emerytur
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