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 Nie różnicować 
pracowników

Rada Krajowego Sekretaria-
tu Ochrony Zdrowia „S” przyjęła 
stanowisko domagające się od 
rządu wyrównania dysproporcji w 
wysokości wypłacanych zasiłków 
chorobowych pracownikom, któ-
rzy zachorowali lub byli na przy-
musowej kwarantannie w związku 
z COVID – 19. Stanowisko zostało 
przesłane do premiera Mateusza 
Morawieckiego oraz do ministra 
Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Stanowisko tutaj...>>

Testy  
dla cudzoziemców

Bezpłatne testy dla cudzoziem-
ców, pracowników sezonowych le-
galnie zatrudnionych w rolnictwie, 
zapowiedział minister rolnictwa 
Jan K. Ardanowski. Cudzoziemcy 
w gospodarstwach mogą podczas 
kwarantanny wykonywać pracę 
od pierwszego dnia pobytu. Nie-
zwłocznie po przybyciu wyma-
gane jest wykonanie wymazu do 
testu PCR. Pracownicy sezonowi są   
uznawani za pomocników rolnika, 
ubezpieczonych w KRUS, co po-
zwala na sfinansowanie testów.

Wracają urzędnicy 
Od poniedziałku 25 maja br. 

urzędy administracji publicznej, 
także samorządowej, są zobowiąza-
ne do przywrócenia bezpośredniej 
obsługi obywateli. Należy upewnić 
się, czy nie ma wymogu umówienia 
wizyty telefonicznie. Więcej...>>

Znaczki 
ZRG NSZZ „S” przedstawia ofertę 

pamiątkowych znaczków z okazji 
czterdziestolecia naszego Związku. 
W sprawach zamówień prosimy 
o kontakt z Krystyną Leszczyńską 
(tel. 502-443-086, mail: akwendru-
k@wp.pl) lub z sekretariatem ZRG  
(prezydium@sekretariat.gda.pl; tel. 
58 308 43 52). Więcej...>>

Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Plusy i minusy Tarczy 4.0 
– Niedopuszczalne jest, aby 

próbę zahamowania pogarszającej 
się sytuacji budżetu państwa miały 
ponieść osoby zatrudnione w sfe-
rze finansów publicznych –  głosi
opinia Prezydium KK NSZZ „S”. Za 
szczególnie rażący fakt „S” uznaje 
przeznaczenie ogromnych środków 
na wsparcie osób fizycznych i praw-
nych, które do tej pory nie ponosiły 
lub ponosiły w minimalnym stopniu 
koszty ubezpieczeń społecznych, 
Funduszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych, Funduszu Soli-
darnościowego i Funduszu Pracy.

Tymczasem 27 i 28 maja br. Sejm 
zajmuje się czwartą odsłoną tzw. 
tarczy antykryzysowej. Stanowisko 
„S” zostało przekazane wszystkim 
klubom parlamentarnym. 

– Mamy nadzieję przyjąć ją jak 
najszybciej, ponieważ tam jest 
wiele rozwiązań związanych także 
z kredytami bankowymi dla przed-
siębiorców – zaznaczyła marszałek 
Elżbieta Witek. 

Zmiany są spisane na 95 stro-
nach. W zapisach projektu tzw. 
tarczy 4.0 znajdują się zapisy, m.in. 
to pracodawca wskaże nam, kiedy 
mamy wykorzystać zaległy urlop. 
I to nawet, gdy był on już uzgodnio-
ny. Jest w niej też zapis, że w okre-
sie obowiązywania stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19, 
w przypadku wystąpienia u pra-
codawcy spadku obrotów gospo-
darczych lub istotnego wzrostu 
obciążenia funduszu wynagrodzeń, 
pracodawca może zawiesić obo-

wiązki tworzenia lub funkcjonowa-
nia zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych, dokonywania 
odpisu podstawowego i wypłaty 
świadczeń urlopowych. Przewiduje 
się też zmiany w pracy zdalnej. 

Zasiłek z tytułu opieki nad 
dzieckiem ma być przedłużony 
z 14 czerwca br. do 28 czerwca 
2020 r. Obecnie maksymalna od-
prawa emerytalna nie może prze-
kroczyć 15-krotności minimalnego 
wynagrodzenia (ok. 39 tys. zł brut-
to). Projekt zakłada zmniejszenie 
odpraw do maksymalnie 10-krot-
ności minimalnej pensji.  

 Sejm rozpoczął procedowanie 
zmian po zamknięciu tego wyda-
nia IBIS. Drugie czytanie projektu 
28 maja br.

Bezpieczny powrót do pracy 
to zestaw zaleceń, wraz z listą 
kontrolną, Głównego Inspektora 
Pracy Wiesława Łyszczka, powsta-
ły we współpracy z Centralnym 
Instytutem Ochrony Pracy, z wy-
korzystaniem materiałów m.in. 
Europejskiej Agencji Bezpieczeń-
stwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).  
Pomimo stopniowego wznawiania 
działalności zawodowej, niektóre 

środki bezpieczeństwa podjęte w 
zakładach pracy w celu ogranicze-
nia rozprzestrzeniania się wirusa, 
zostaną utrzymane. Wśród zaleceń 
są m.in. te dotyczące 1,5 m dystan-
su społecznego, a jeśli nie jest on 
możliwy, pracownicy powinni być 
odwróceni do siebie plecami. Na-
leży redukować, na tyle, na ile to 
możliwe, kontakt fizyczny między
pracownikami i odizolować pra-

cowników, którzy mogą wykony-
wać swoje zadania sami. Przerwy 
na posiłki powinny być zorgani-
zowane tak, aby ograniczyć licz-
bę osób przebywających w tym 
samym czasie w stołówce, pokoju 
socjalnym, kuchni, łazience i szat-
ni. Kosze na śmieci powinny mieć 
worki foliowe itd.

Więcej o zaleceniach tutaj...>>

Jak bezpiecznie wrócić 

W trosce o miej-
sca pracy Krajowy 
Sekretariat Przemysłu 
Spożywczego NSZZ 
„Solidarność” rozpo-
czął akcję „Kupuję Na-
Sze Produkty”, która 
polega na promowa-
niu artykułów wytwa-
rzanych w przedsię-
biorstwach, których 
działa „Solidarność”. 
W ten sposób chcemy 
wspierać funkcjo-
nowanie przedsię-
biorstw.  
Więcej...>>

Patriotyzm 
gospodarczy 

Opuszczanie 
maseczek

Noszenie maseczek od soboty 
30 maja br. będzie konieczne w 
urzędzie, w sklepie, komunikacji 
miejskiej i innych zamkniętych 
przestrzeniach, ale nie „na świe-
żym powietrzu”. Jesteś w budyn-
ku? Noś maseczkę.  Usta i nos na 
ulicy czy w parku można będzie 
odsłonić. Warunkiem przebywania 
bez maseczki jest zachowanie dy-
stansu społecznego w przestrzeni 
publicznej. 

Od 30 maja br. przestają też 
obowiązywać limity osób w han-
dlu (maseczka na twarzy), w ba-
rach i w restauracjach. Warunek? 
Zachowanie dystansu społeczne-
go (2 m).  Więcej...>>

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/interesanci-wracaja-do-urzedow
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pamiatkowe-znaczki-na-40-lecie-solidarnosci
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zalecenia-pip-jak-bezpiecznie-wrocic-do-pracy
https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kupuje-nasze-produkty-akcja-solidarosci
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/opuszczanie-maseczek-nowe-zasady-odmrazania
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-mozna-roznicowac-pracownikow-opieki-zdrowotnej-w-czasie-pandemii


0

CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
27

HISTORIA

iBiS NR 22 (481) 27 MAJA 2020
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Tyle osób zmarło w Polsce na koronawirusa na milion miesz-
kańców. W Belgii to 806, w Hiszpanii 580, we Włoszech 546 
zgonów na milion obywateli. Z kolei w Czechach 30, w 
Chorwacji 24, na Litwie 23. (Dane KPRM na 27 maja br.)

– Pragnę całym sercem wam życzyć, abyście działali cierpliwie. (...) Naj-
większym osiągnięciem „Solidarności” jest to, że opiera się na podstawach 
społecznych, zawodowych, że skupia ludzi i już pracuje. Stanowi władzę, 
tak iż możemy powiedzieć, że obok władzy partyjnej jest w Polsce władza 
społeczna. Musicie teraz uporządkować swoją organizację, umocnić się, 
stworzyć aparat administracji związkowej, przeszkolić ludzi do tych zadań, 
dać im wykształcenie z zakresu polityki i etyki społecznej, polityki rolnej, 
kodeksu pracy, wszystkich obowiązków i praw, które ten kodeks nadaje. 
Przyjdzie czas, wpierw czy później, że nie tylko postulaty społeczno-zawodo-
we, ale i inne będą na pewno osiągnięte przez potężny ruch „Solidarności”. 
Na pewno to osiągniecie! Błogosławię was i wasze godziwe poczynania. 

Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński 2 kwietnia 1981 r.

Wolne wybory
1990

Pierwsze powszechne wol-
ne wybory odbyły się w Polsce 
27 maja 1990 r. Po przemianach 
ustrojowych z 1989 r. Senat I ka-
dencji był izbą parlamentarną wy-
braną w wolnych wyborach. Sejm 
wyłoniono 4 i 18 czerwca 1989 r. 
przy możliwości wyboru 35 proc. 
mandatów. Jedną z pierwszych 
decyzji Senatu była uchwała o od-
budowie samorządu terytorialne-
go. Pracami nad przygotowaniem 
reformy zajęła się senacka Komisja 
Samorządu Terytorialnego kiero-
wana przez prof. Jerzego Regul-
skiego. Głównym ekspertem ko-
misji był prof. Michał Kulesza. 

Po uchwaleniu przez Sejm kon-
traktowy 8 marca 1990 r. ustawy o 
samorządzie gminnym wprowa-
dzono w ponad dwóch tysiącach 

gmin samorząd. W miejsce rad 
narodowych powstały rady gmin 
o znacznie większych uprawnie-
niach. Gminy otrzymały własne 
źródła dochodów i możliwość de-
cydowania o wydatkach. 

27 maja 1990 r. wybierano skła-
dy 2 383 rad. Do rywalizacji o 52 
tys. mandatów stanęło 147 389 
kandydatów. Frekwencja wybor-
cza była jednak stosunkowo niska, 
wynosiła 42 proc.

Komitety Obywatelskie „Solidar-
ność” otrzymały 53,1 proc. głosów, 
na lokalne komitety  oddano 24,7 
proc. głosów, PSL zebrało 4,3 proc. 
głosów; SdRP 2,7 proc., SD 2,1 proc. 
a KPN 1 proc. głosów. Nowo wy-
brane rady gmin wybrały władze 
wykonawcze – prezydentów miast, 
burmistrzów oraz wójtów. 

Prezydium Krajowej  Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ  „S”  
wyraziło dezaprobatę  wobec  ob-
niżania  poziomu  procesu  legisla-
cyjnego  oraz  unikania przez MEN 
odpowiedzialności za tworzone 
akty prawne. W stanowisku prezy-
dium czytamy m.in., że epidemia 
SARS-Cov-2 nie  może stanowić 
usprawiedliwienia dla niestabilno-
ści prawa, nadmiernego pośpiechu 
oraz lekceważenia partnerów spo-
łecznych. Przykładem jest wdroże-
nie do systemu prawa oświatowe-

go nowej instytucji „konsultacji” 
nauczyciela z uczniem. Nie wiado-
mo, jak  nauczyciel ma być za nią 
wynagradzany. Wcześniej, bo 19 
maja br. Prezydium MSOiW NSZZ 
„S” z siedzibą w Gdańsku zwróciło 
się do sekcji krajowej o podjęcie 
pilnych rozmów z MEN o wycofaniu 
przepisów dotyczących konsultacji 
w szkołach dla uczniów. Zwrócono 
też uwagę, że praca zdalna wy-
maga od nauczycieli dodatkowej 
pracy, przygotowania materiałów i 
narzędzi IT. Więcej...>>

Nie pisać prawa „na kolanie” 

JAN MAJDER, przewodniczący Sekcji 
Zawodowej NSZZ „S” grupy PKP CARGO S.A.

– Podpisaliśmy porozumienie 7 maja br. obejmu-
jące spółkę PKP CARGO SA. Spółek-córek PKP CAR-
GO porozumienie nie obejmuje. Od czerwca PKP 
CARGO SA będzie zmniejszać czas pracy o 10 pro-
cent i w ślad za tym pójdzie proporcjonalnie obni-
żenie wynagrodzeń pracowników. Będzie tak przez 
trzy miesiące, czyli do 31 sierpnia br. Przez kolejne 

trzy miesiące pracodawca nie będzie dokonywał zwolnień, czyli do końca 
listopada br. Mamy zagwarantowane zatrudnienie przez sześć miesięcy. 
Firmy transportowe, również kolejowe, odczuły skutki zmrożenia gospo-
darki w związku z pandemią. Straty pierwszego kwartału były najwyższe 
od trzech lat  i środki pieniężne grupy skurczyły się. Jesteśmy spółką gieł-
dową więc i giełda zareagowała natychmiast. Stąd sami pracownicy PKP 
CARGO SA zgłaszali do nas, do związkowych liderów, konieczność podję-
cia negocjacji, by ratować spółkę i miejsca pracy. Nie chcieli odchodzić na 
przymusowe urlopy. Robimy to dla przedsiębiorstwa. 

Kolej na trudne czasy

Wsparcie dla wielkich

W audycji Głos Pracownika 
Radia Gdańsk 25 maja br. (link do 
audycji...>>) powrócił temat pra-
cowników sieci sklepów Biedron-
ka, którzy zostali zwolnieni po 
tym, jak kupili artykuły, korzysta-
jąc z promocji. Podczas akcji „Biała 
noc” na skutek błędu w systemie 
informatycznym zamiast najtań-
szych produktów, klienci dosta-
wali te najdroższe. Odpowiedzial-
ność zrzucono na pracowników 
handlu i ochronę sklepów. Doszło 
do zwolnień pod pretekstem dzia-
łania na szkodę firmy.  

– Została uruchomiona akcja 
reklamowa, bardzo drogie reklamy 
w mediach. Jeżeli tak duży praco-
dawca, wielki detalista, urucha-
mia tak potężną akcję, powinien 
wszystko dopiąć na ostatni guzik, 
sprawdzić, czy wszystko działa od-

Biała Noc na odpowiedzialność sieci
„GŁOS PRACOWNIKA W RADIU GDAŃSK

powiednio, a nie iść spać w nocy, 
kiedy akcja „hulała”. Odpowiedzial-
ność za akcję ponosi pracodawca. 
Akcja była bardzo duża. W „Białą 
Noc” do sklepów poszło mnóstwo 
ludzi, bo myśleli, że tam będą cuda. 
Za to nie mogą odpowiedzialności 
ponosić pracownicy. Oni nie ustala-
ją cen. Nie mają takiej możliwości. 
Pracownicy również mieli prawo 
zrobić te zakupy jako klienci – mó-
wił na antenie Radia Gdańsk Alfred 
Bujara, przewodniczący Sekreta-
riatu Krajowego HBiU NSZZ „S”, ak-
centując, że pracownicy próbowali 
w nocy informować kierownictwo 
spółki o błędzie. 

Więcej...>>

Komisja Europejska 26 maja 
br. notyfikowała pomoc publiczną
dla największych polskich przed-
siębiorstw. Wsparcie z Polskiego 
Funduszu Rozwoju to 2,2 mld euro 

Ursula von der Leyen

(ok. 10 mld zł). W tej sprawie NSZZ 
„S” 21 maja br. apelował do Ursuli 
von der Leyen, przewodniczącej 
KE: „Każdy dzień zwłoki grozi utra-
tą kolejnych setek miejsc pracy”. 

27 kwietnie br. Komisja wyra-
ziła zgodę na pomoc dla małych 
i średnich przedsiębiorców. Teraz 
zatwierdziła program pożyczek 
dla dużych przedsiębiorstw, do-
tkniętych wybuchem pandemii w 
ramach tarczy finansowej Polskie-
go Funduszu Rozwoju

– Program subsydiowanych 
pożyczek pomoże przedsiębior-
stwom zaspokoić ich bezpośred-
nie potrzeby w zakresie płynności 
i kontynuować działalność, rozpo-
cząć inwestycje i utrzymać zatrud-
nienie w trakcie i po wybuchu epi-
demii – powiedziała wiceszefowa 
KE Margrethe Vestager.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oswiatowa-solidarnosc-protestuje-przeciwko-niskiej-jakosc-stanowionego-prawa
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-za-bledy-w-systemie-informatycznym-odpowiedzialnosc-ponosi-pracodawca
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/110829-co-z-pracownikami-biedronki-zwolnionymi-po-skorzystaniu-z-promocji-solidarnosc-odpowiedzialnosc-ponosi-pracodawca
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