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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Inflacja rośnie
Według danych GUS inflacja w

marcu br. wyniosła 4,6 proc. (rok 
do roku). Według  projekcji NBP 
tzw. centralna ścieżka zakłada, 
że inflacja w 2020 r. wyniesie 3,7
proc. 

Co z zasiłkiem?
Od 6 maja br. żłobki i przed-

szkola będą mogły być otwarte. 
Decyzję podejmą organy zało-
życielskie. Od 3 maja br. o 14 dni 
zostanie wydłużony zasiłek opie-
kuńczy dla rodziców tych dzieci 
w wieku do ośmiu lat, które nie 
będą mogły skorzystać z opieki 
w przedszkolu lub żłobku. 

Więcej zwolnień
W pierwszej połowie kwietnia 

2020 r. w woj. pomorskim zgłoszo-
no do WUP 442 osoby do zwolnie-
nia w ramach zwolnień grupowych 
z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy. W całym marcu było to 28 
osób. Zmalała także liczba oświad-
czeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcom. W marcu 
było ich 8010, w pierwszej poło-
wie kwietnia – 1054.

Rocznica powstania 
WZZ Wybrzeża

IPN Gdańsk, w 42. rocznicę po-
wstania WZZ Wybrzeża organizuje 
upamiętnienie tej rocznicy. Z po-
wodu zagrożenia epidemicznego 
większość działań odbywa się on-
line. Więcej…>>

31 sierpnia zostaną wręczone stypendia 
z Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”. 
Więcej...>>

Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Działania 
podjęte pod-
czas ostatnie-
go weekendu 
i stanowcze 
stanowisko 
Związku od-
niosły skutek 
i wyhamowa-

ły niekorzystne zapędy. 
Znów okazało się do czego 

może prowadzić brak konstruk-
tywnego dialogu skoro ważny dla 
wszystkich obywateli projekt usta-
wy nie został przekazany do kon-
sultacji partnerom społecznym. 
Zawiodły mechanizmy konsulta-
cyjne, zadziałała niechęć do kon-
sultowania pomysłów i wprowa-
dzanych rozwiązań na etapie ich 
tworzenia. Zwiększa się wtedy ry-
zyko wprowadzenia rozstrzygnięć 
sugerowanych przez wąskie grupy 
interesariuszy. Przestrzegaliśmy 
przed tym na początku pandemii, 
przy „tarczy 1.0”. Wymogliśmy, 
że organizacje zakładowe mają 
możliwość rozmów z pracodaw-
cami aby, tam gdzie faktycznie 
potrzeba przestoju ekonomiczne-
go, odbyło się to w porozumieniu. 
Po uprzednim „wyłożeniu kart na 
stół”, czyli ujawnieniu stanu przed-
siębiorstwa.

Droga konstruowania prze-
pisów bez konsultacji musi być 
zamknięta. Pewność siebie  rzą-
dzących, podbudowana jest son-
dażami, które w sytuacji zagroże-
nia im sprzyjają. Wysokie poparcie 
nie jest dane raz na zawsze. 

Przypomniały się nam lata 2009 
i 2010 oraz ustawa antykryzysowa, 
w której skutki ogólnoświatowego 
kryzysu gospodarczego rządzące 
wówczas PO i PSL przerzuciły na 
pracowników, liberalizując rynek 
pracy, dokonując jego segmen-
tyzacji. Dobrze, że przyszedł czas 
refleksji. Czekam z niepokojem
na zapisy „tarczy 3.0”, uchwalone 
przez parlament i na treść ministe-
rialnych rozporządzeń

Krzysztof Dośla
przewodniczący ZRG  

NSZZ „Solidarność”

NASZYM ZDANIEM

Brak dialogu rodzi 
napięciaDzięki NSZZ „S” wykreślono 

antypracownicze zapisy z tarczy 
antykryzysowej 3.0. Nie było przy-
zwolenia na nieskrępowane zwol-
nienia bez ustalania tego ze związ-
kami zawodowymi, obniżanie 
wynagrodzenia, dysponowanie 
urlopem wypoczynkowym pra-
cowników, zawieszanie układów 
zbiorowych pracy i regulaminów, 
na przejęcie i dowolne dyspono-
wanie zakładowymi funduszami 
świadczeń socjalnych. Udało się to 
zmiany wyrzucić z nowej „tarczy”. 
NSZZ „S” domaga się dialogu. 

Prezydium ZRG NSZZ „S” wyra-
ziło „oburzenie antypracowniczy-
mi  i antyzwiązkowymi rozwiąza-
niami, które mają być zawarte w 
tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, w 
tym m.in. możliwością nieograni-
czonego zwalniania pracowników 
czy też obniżania wynagrodzenia 
bez jakiegokolwiek porozumienia 
ze związkami zawodowymi. To 
zaprzeczenie konstytucyjnej roli 
związków zawodowych i zasad 
dialogu społecznego”.

Zamknęliśmy neoliberalną 
ścieżkę

Majowy „Magazyn”
„Magazyn Solidarność” ukaże się na 
początku maja br. A w nim m.in.: 
 Jak wygląda praca w pomor-

skich zakładach pracy w czasie 
pandemii

 Rozmowa z Katarzyną Zimmer-
-Drabczyk na teman tarczy an-
tykryzysowej

 Rozmowa Krzysztofem Cie-
szyńskim, regionalnym rzecz-
nikiem ZUS woj. pomorskiego 

 100 rocznica urodzin św. Jana 
Pawła II

 Pięć lat prezydenta Andrzeja 
Dudy.
Zapraszamy do lektury!

Przypomniano, że NSZZ „S” 
zgodził się na wiele ograniczeń 
wynikających z kryzysu. 

„Te rozwiązania powinny za-
chęcać do utrzymania miejsc 
pracy, a ich podstawą musi być 
transparentność sytuacji ekono-
micznej firm i dialog z przedsta-
wicielami pracowników. Tymcza-
sem wspomniane propozycje w 
praktyce likwidują dialog i mogą 
minimalizować rolę związków za-
wodowych. To będzie prowadziło 
do nieuchronnych nadużyć i kon-
fliktów społecznych, potęgują-
cych podziały w i tak już przecież 
niełatwej sytuacji” czytamy w sta-
nowisku Prezydium ZRG NSZZ „S”.

Rząd kurs skorygował i zapo-
wiedział, ustami swego rzecznika, 
wycofanie się  niedopuszczalnych 
propozycji. 

 Więcej...>>

Nasze Święto Pracy
Od 1982 r. podziemna „Solidar-

ność”, w opozycji do oficjalnych
obchodów, organizowała demon-
stracje pierwszomajowe. Wielu z 
nas zamiast w pochodach uczest-
niczyło w mszach świętych. Od 
1993 roku w Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Robotników rzesze hut-
ników, górników, stoczniowców, 
kolejarzy, rybaków z NSZZ „Soli-
darność” i rzemieślników uczestni-
czy w modlitwach świata pracy w 
sanktuarium w Kaliszu. Papież Pius 
XII w 1955 r. ustanowił bowiem 1 
maja uroczystość Świętego Jó-
zefa Rzemieślnika. Był on cieślą i 
kołodziejem. Jest patronem rze-

mieślników, robotników, cieśli, 
drwali, rękodzielników. Papież 
Leon XIII ułożył modlitwę, o której 
św. Jan XXIII mówił, że „nadaje się 
dla każdego, kto podlega prawu 
pracy, będącemu dla wszystkich 
prawem zaszczytnym”: „Bądź z 
nami, o święty Józefie, w chwilach
pomyślności, gdy wszystko nas za-
chęca do uczciwego korzystania z 
owoców naszego trudu. Bądź z 
nami jednak i wspieraj nas przede 
wszystkim w godzinach smutku, 
kiedy wydaje się, iż niebo chce za-
mknąć się przed nami i gdy nawet 
narzędzia naszej pracy wysuwają 
się nam z rąk”. 

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-twardo-nie-zwolnieniom
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wzz-wybrzeza-42-rocznica-powstania-ipn-zaprasza-on-line
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Tyle osób w Polsce wyzdrowiało z COVID-19. To więcej, niż jest hospita-
lizowanych z powodu koronawirusa (2973 osoby). Odnotowano 12 415 
przypadków koronawirusa; w kraju zmarło 606 osób; objętych kwaran-
tanną jest 85 837 osób. 

Obiecywano coraz dalej przesuwać granice ludzkiej natury za sprawą 
triumfującej nauki. Mówiono nam o sztucznym zapłodnieniu, o suroga-
cji, o transhumanizmie, o ulepszonym człowieczeństwie. Zachwalano 
nam człowieka syntetycznego i ludzkość, która ma się stać niepokonana 
i nieśmiertelna za sprawą biotechnologii. A oto jesteśmy przerażeni, 
przymusowo odosobnieni z powodu wirusa, o którym prawie nic nie 
wiadomo. Epidemia była słowem przestarzałym, średniowiecznym. 
Nagle stała się naszą codziennością.

ks. kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów

Eksperci radzą 
Zachęcamy liderów związkowych i pracowników do korzystania z po-

radnika pisanego przez ekspertów Komisji Krajowej NSZZ „S”. To przydat-
ne informacje o „Tarczy antykryzysowej”. 
Znajdują się pod linkiem...>>

SOLIDARNOŚĆ NA KRYZYS „Głos Pracownika” w Radiu Gdańsk
W ostatniej audycji „Głos Pra-

cownika rozmowa z Barbarą Sur-
dykowską z Biura Eksperckiego KK 
NSZZ „Solidarność”. 

W audycji  m.in. o europejskich 
planach wychodzenia z obostrzeń 
związanych z pandemią korona-
wirusa i uwagach oraz zastrzeże-
niach do nich Europejskiej Konfe-
deracji Związków  Zawodowych i 
„Solidarności”. A także o tym, czy 

środki ochrony związane z koro-
nawirusem przedsiębiorca może 
wliczyć w koszty.

O pracy zdalnej i o niezwykłym 
zawodzie, jakim jest audytor pracy 
robotów biurowych…

 Link do audycji...>>

Konstytucja 3 Maja, uchwalona 
w 1791 roku, przypominała o de-
mokratycznych i wolnościowych 
tradycjach, pomagała podtrzy-
mywać dążenia do niepodległości 
i do sprawiedliwszego społeczeń-
stwa. Była ostatnią wolą gasnącej 
Ojczyzny. Powszechnie przyjmuje 
się, że Konstytucja 3 maja była 
pierwszą w Europie i drugą na 
świecie (po konstytucji amerykań-
skiej z 1787 r.) nowoczesną, spisa-
ną konstytucją. Oto fragment jej 
preambuły:

Wolni od hańbiących obcej 
przemocy nakazów, ceniąc drożej 
nad życie, nad szczęśliwość oso-
bistą egzystencję polityczną, nie-
podległość zewnętrzną i wolność 
wewnętrzną narodu, (...), z naj-
większą stałością ducha niniejszą 
Konstytucję uchwalamy i tę cał-
kowicie za świętą, za niewzruszo-
ną deklarujemy, dopóki by naród 
w czasie prawem przepisanym 
wyrażoną wolą swoją nie uznał 
potrzeby odmienienia w niej jakie-
go Artykułu.

„Tarcza antykryzysowa” wpro-
wadza możliwość dofinansowania
wynagrodzeń pracowników w 
firmach, które doświadczyły prze-
stoju ekonomicznego. Warunki 
wprowadzenia przestoju ekono-
micznego ustalane są w porozu-
mieniu ze związkiem zawodowym. 
W ustawie są określone warunki, 
które muszą zostać spełnione, aby 
skorzystać z dofinansowania wyna-
grodzeń pracowników w firmach:
spadek obrotów nie mniej niż o 15 
proc., obliczonych jako stosunek 
łącznych obrotów w ciągu dwóch 
kolejnych miesięcy w okresie po 
1 stycznia 2020 roku, do łącznych 
obrotów z analogicznych dwóch 
kolejnych miesięcy z roku ubie-
głego w następstwie wystąpienia 
COVID-19 lub nie mniej niż o 25 
proc., obliczonych jako stosunek 
łącznych obrotów w ciągu dowol-
nie wskazanego miesiąca w okre-
sie po 1 stycznia 2020 roku, w po-
równaniu do obrotów z  miesiąca 
poprzedniego (art. 15g, ust. 9). Jeśli 
przedsiębiorca skorzysta z moż-
liwości wprowadzenia przestoju 
ekonomicznego, może otrzymać 
dofinansowanie ze środków FGŚP
do wynagrodzeń pracowników. 

Co istotne, pracodawca w czasie 
przestoju ekonomicznego może 
wypłacać pracownikom wynagro-
dzenie obniżone nie więcej niż o 
połowę, ale nie może to być wartość 
niższa niż minimalne wynagrodze-
nie za pracę. Przestój ekonomiczny 
umożliwia odejście od tzw. posto-
jowego, które znajdziemy w art. 81 
kp i wynoszącego co do zasady 100 
proc. wynagrodzenia.

W czasie przestoju ekonomicz-
nego dofinansowanie ze środków
FGŚP do wynagrodzenia pracowni-
ka wynosi 50 procent minimalne-
go wynagrodzenia plus składki na 
ubezpieczenia społeczne należne 
od pracodawcy od przyznanych 
świadczeń, czyli 1533,09 zł. Po stro-
nie pracodawcy zostaje wypłata 
pozostałej części wynagrodzenia 
ze składkami. Ustawa zastrzega, 
że wartość dofinansowania musi
uwzględniać wymiar czasu pracy, 
a więc jeśli dany pracownik pracuje 
na część etatu, np. połowę, to wy-
nagrodzenie i dofinansowanie są
odpowiednio pomniejszane.  

Katarzyna Zimmer-Drabczyk, 
ekspert i kierownik Biura 

Eksperckiego, Dialogu i Polityki 
Społecznej KK NSZZ „S”   

PAWEŁ DZIWOSZ, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Federal-
Mogul Bimet: wrażliwość branży motoryzacyjnej

Specyfika międzynarodowa branży, podatnej 
na wahania koniunktury, powoduje, że jesteśmy 
silnie uzależnieni od sytuacji w innych państwach. 
Branża motoryzacyjna jest wrażliwa na zakłócenia w 
łańcuchu dostaw.  Wysokospecjalistyczny przemysł 
motoryzacyjny jest wrażliwy na takie turbulencje 
więc został szczególnie dotknięta pandemią. Środki 
zapobiegawcze, a następnie ograniczenia produkcji, 
wprowadziły koncerny motoryzacyjne, francuski Re-

nault SA, Grupa PSA, FIAT, Volkswagen i inne.  
W naszym przedsiębiorstwie podpisaliśmy porozumienie z pracodaw-

cą godząc się na obniżenie pensji o 20 procent i zmniejszenie wymiaru 
czasu pracy. Mamy mniej zamówień. Pracujemy dla rynku wtórnego. Od 
1 maja br. mamy być objęci regulacjami tzw. tarczy antykryzysowej. 

Praca w czasie koronawirusa

Data 2 maja na Dzień Fla-
gi Rzeczypospolitej Polskiej nie 
została wybrana przypadkowo. 
W PRL w tym dniu zdejmowano 
pośpiesznie flagi państwowe po
Święcie Pracy 1 maja, by nie były 

eksponowane w dniu zniesionego 
przez władze PRL Święta Konsty-
tucji 3 Maja. Za „biało-czerwoną” 
wywieszoną 3 maja można było 
dostać mandat od milicjanta. Pa-
miętajmy więc: wywieśmy flagę!

Czy w przypadku przestoju pracownikowi, jeżeli był gotów do 
wykonywania pracy, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących 
pracodawcy, należy się wynagrodzenie za czas jej niewykonywania 
w świetle przepisów o tzw. tarczy antykryzysowej? 

2 maja wywieśmy flagę!
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Vivat 3 Maj!

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oglaszamy-konkurs-wyslij-zdjecie-lub-swoje-wspomnienia
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/glos-pracownika-w-radiu-gdansk-rozmowa-z-barbara-surdykowska-z-biura-eksperckiego-kk-nszz-s
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