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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Pomorski rynek pracy

Kodeks  
do uzupełnienia 

Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej potwierdza, 
że pracuje nad zmianą przepisów 
kodeksu pracy. W czasie zagroże-
nia COVID-19 wielu pracodawców 
zdecydowało się na wprowadze-
nie pracy zdalnej. Są problemy 
z jej prawnym uregulowaniem, jak 
chociażby czas pracy czy sprzęt 
służbowy. Konieczna jest więc no-
welizacja kodeksu, która pozwoli 
na stałe wprowadzić instytucję 
pracy zdalnej do porządku praw-
nego. Więcej…>>

Spółki odrabiają
Spółki odrabiają straty wywo-

łane marcowym tąpnięciem na 
warszawskiej giełdzie. Akcje naj-
większych spółek należących do 
Skarbu Państwa od połowy marca 
br. zyskały na wartości 9 mld zł.  
Akcji spółek giełdowych kontro-
lowanych przez Skarb Państwa 
są średnio o 11 proc. wyższe niż 
na początku roku. Ciągle jednak 
indeks ma wartość niższą niż na 
starcie drugiej kadencji rządu. 

Specustawa  
a fundusz

Do ustawy  o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych dodany zo-
stał przepis art. 15ge dotyczący 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych (ZFŚS). Przewiduje on 
możliwość zawieszenia obowiąz-
ku tworzenia lub funkcjonowania 
ZFŚS, odprowadzania odpisu pod-
stawowego i wypłaty świadczeń 
urlopowych.  

Więcej...>>

Defilada 
Planowana na 15 sierpnia 

de�lada z okazji Święta Wojska
Polskiego i setnej rocznicy Bitwy 
Warszawskiej została odwołana 
ze względu na ryzyko zakażenia 
koronawirusem – poinformowało 
MON. De�lada ma się odbyć w in-
nym terminie.  

Andrzej Netkowski,  sekretarz 
KZ NSZZ „S” w PKP CARGOTA-
BOR i przewodniczący KO ZNT 
PKP w Tczewie by uczcić 40-lecie 
Związku 7 sierpnia br. wyruszy 
kajakiem z biegiem Wisły. Trasa 
wiedzie z Krakowa do Tczewa. 
Andrzej Netkowski od dzieciń-
stwa pasjonuje Wisłą, którą w 
2013 roku pokonał sam w kajaku 
w 11 dni. Przebył kajakiem także 
m.in. Czarną Hańczę, Kanał Au-
gustowski, Biebrzę, Pisę, Kruty-
nię, Rospudę, Szkarpawę, Nogat, 
Wieżycę, Brdę (to jego druga, po 

Wiśle ulubiona rzeka), Wdę, Słu-
pię, Łupawę, Drawę. 

– Tysiące kilometrów w kaja-
ku, wiele dni z wiosłem w dłoni. 
To mój żywioł. Dlatego 40-lecie 
naszego Związku postanowiłem 
zaakcentować kajakowym spły-
wem. W 1980 r. miałem 18 lat, 
znalazłem się w wirze wydarzeń. 
„Solidarność” była wtedy i jest 
dzisiaj związkiem mądrym. Nam 
chodzi o to, aby nasze zakłady się 
rozwijały, nie zwijały. Działa zbio-
rowa mądrość związkowa – mówi 
Andrzej Netkowski.

W czerwcu br. zaobserwowano 
nieznaczny wzrost liczby bezrobot-
nych w woj. pomorskim. Rośnie 
zatrudnianie cudzoziemców. W 
Pomorskiem stopa bezrobocia nie 
zmieniła się w porównaniu z majem 
br. i wynosi 5,5 proc. W czerwcu ub.r. 
wynosiła 4,4 proc. 30 czerwca 2020 

r. liczba zarejestrowanych bezrobot-
nych na Pomorzu wyniosła 52 341 
osób. Licząc rok do roku na Pomorzu 
przybyło 10 496 osób bez pracy. 

Pracodawcy w czerwcu  zgło-
sili 6833 oferty pracy, o połowę 
więcej niż w maju br. (51,3 proc. tj. 
o 2316 miejsc), ale o 10,2 proc. (o 

772 miejsca) mniej niż w tym sa-
mym okresie ub.r. 

W czerwcu br. powiatowe urzę-
dy pracy wpisały do ewidencji 11 
041oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziem-
com bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na pracę. 

Niecodzienne wyzwanie 

Akceptacja niezależnych od partii 
i pracodawców wolnych związków 
zawodowych, wynikająca z raty�-
kowanej przez PRL Konwencji nr 87 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącej wolności związkowych 
– to pierwszy postulat Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowego 
z 17 sierpnia 1980 r. Na zdjęciu 
obok: pod bramą nr 3 Stoczni 
Gdańskiej, sierpień 1980 r. 

Pierwszy postulat
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PIOTR SOYKA, twórca 
i wieloletni prezes grupy kapi-
tałowej Remontowa Holding 
SA, autor globalnego sukcesu 
Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa” im. J. Piłsudskiego SA, 
związany z polskim przemy-

słem okrętowym od 1972 r. zmarł z 1 na 2 sierpnia 
br. w wieku 76 lat. Był człowiekiem otwartym na 
dialog, prawdziwym wizjonerem. 

Pracę w GSR zaczynał jako mistrz, był m.in. bu-
downiczym statków i kierownikiem wydziału. W 
1989 r. po konkursie z poparciem Rady Pracow-
niczej został dyrektorem naczelnym, a następnie 
prezesem Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. Funkcję 
pełnił do 2009 r. Następnie był przewodniczącym 

jej Rady Nadzorczej. Przeprowadził stocznię przez 
skomplikowaną drogę przekształceń od przedsię-
biorstwa państwowego do �rmy prywatnej, doko-
nał jej restrukturyzacji i reorientacji rynkowej. Od 
2001 r. budował stoczniową grupę kapitałową, roz-
poznawalną światową marką gospodarki morskiej. 
Rozumiał, że stocznia to ludzie, to profesjonalna 
kadra, to też umiejętność współpracy ze związkami 
zawodowymi, które były partnerem zarządu. 

Mirosław Piórek przewodniczący KM NSZZ „S” w 
GSR wspomina Piotra Soykę jako człowieka otwar-
tego na współpracę, któremu naprawdę zależało na 
silnym i innowacyjnym polskim przemyśle. To dzięki 
ludziom świadomym swojej wartości i potencjału 
„Remontowa” dynamicznie się rozwija. 

Więcej...>>

Odszedł wizjoner biznesu

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/praca-zdalna-zostanie-uregulowana-w-kodeksie-pracy
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/19692-zfss-w-czasie-epidemii
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/piotr-soyka-nie-zyje-odszedl-wizjoner-biznesu-i-stoczniowy-lider


HISTORIA

iBiS NR 32 (492) 5 SIERPNIA 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

WYDARZYŁO SIĘ
 5 sierpnia 1944  

Batalion AK „Zoś-
ka” wyzwolił obóz 
Gęsiówka i uwolnił 
350 więźniów 
pochodzenia 
żydowskiego. 

 5 sierpnia 1945 
W Kielcach zgrupo-
wanie poakowskie 
kpt. Antoniego 
Hedy ps. „Szary” 
uwolniło kilkuset 
więźniów z wię-
zienia MBP przy ul. 
Zamkowej.

 7 sierpnia 1980  
Ze Stoczni Gdań-
skiej im. Lenina 
dyscyplinarnie 
zwolniono Annę 
Walentynowicz.
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Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która 
w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, 
w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, 
w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi 
samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem 
sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu.

Jan Paweł II na pl. Zwycięstwa 2 czerwca 1979 

1944

Tyle bonów turystycznych o wartości 195 610 tys. zł pobrali bene-
�cjenci do 3 sierpnia br., dokonali 5079 płatności bonami na kwotę
3 873 962 zł. Bon o wartości 500 zł lub 1000 zł (dla dziecka niepełno-
sprawnego) jest ważny do 31 marca 2022 r.

„GŁOS PRACOWNIKA” W RADIU GDAŃSK

ZBIGNIEW SIKORSKI, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”

– Przez czterdzieści lat zmienił się system poli-
tyczny, przeszliśmy transformację gospodarczą. Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność”, który powstawał na moich oczach, 
którego jestem cząstką, tworzą ludzie pracy, ludzie kultury, nauki. Inne są 
czasy, inne problemy i wyzwania, inna sytuacja gospodarcza. Ale to jest ta 
sama „Solidarność”, która zrodziła się w 1980 roku. Lata 80 wypełniły sło-
wo Wolność, a właściwie upominanie się o nią, o prawa ludzi pracy, prawa 
obywateli i słowo Godność. Dopiero, gdy powstała „Solidarność” odetchnę-
liśmy pełną piersią, mogliśmy mówić otwarcie o tym, o czym mówiło się 
tylko w tajemnicy, wśród najbliższych. Powiew wolności trwał kilkanaście 
miesięcy. Niestety, nastał stan wojenny, znów założono nam knebel.  

Po zmianach z 1989 roku inne wyzwania stanęły przed Związkiem. 
Zakłady pracy są dzisiaj własnością prywatną, spółdzielniami lub należą 
do międzynarodowych koncernów lub też w całości lub części do Skarbu 
Państwa. Działanie musi być przemyślane, aby nie spowodować dodatko-
wych problemów dla �rmy. Stąd konieczne są rozmowy i rzeczowy dia-
log. A przede wszystkim potrzebujemy solidarności i „Solidarności”.  

Latem 1944 r. Wola i Ochota 
stały się scenerią spektaklu sza-
leństwa.  Nocą z 4 na 5 sierpnia 
1944 r. kamienice, w gęsto za-
mieszkałych dzielnicach stały się 
areną niewyobrażalnych zbrodni. 
40 tysięcy kobiet, dzieci, starców, 
zostało zamordowanych od 4 do 6 
sierpnia 1944 r. Rozkaz „oczyszcze-
nia Warszawy” wydał Adolf Hitler, 
a uściślił Reichsführer SS Heinricha 
Himmlera: „każdego mieszkańca 
należy zabić, nie wolno brać jeń-
ców. Warszawa ma być zrównana 
z ziemią”.

Do pacy�kacji mieszkańców
przystąpili kryminaliści pod roz-
kazami SS-Oberführera Oskara 
Dirlewangera, zebrani w brygadę 
szturmową SS, przykład perwersji 
czasu wojny (Dirlewanger „żołnie-
rzy” rekrutował spośród kłusowni-
ków i zwykłych kryminalistów, na 
co zezwalał mu glejt Himmlera), 
rosyjska Brygada Szturmowa SS 
„RONA” pod dowództwem Broni-

Rzeź Woli i Ochoty
sława Kamińskiego, kozacy rotmi-
strza Bondarenki, azerbejdżański 
batalion „Bergman”, kompanie 
niemieckiej policji z Kraju Warty. 
Dowództwo nad pacy�kujący-
mi siłami policyjnymi trzymał 
gen. mjr policji Heinz Reinefarth. 
Żołdacy wypędzali ludzi z domów 
i zapędzali na miejsca masowych 
mordów, wrzucali granaty do piw-
nic. Domy podpalali. Masakrowali 
pacjentów i personel szpitali i sie-
rocińców, ludzi w kościołach.    

Heinz Reinefarth i gen. Erich 
von dem Bach-Zelewski nie od-
powiedzieli za zbrodnie w stoli-
cy. Kamiński za niesubordynację 
został skazany na śmierć przez 
sąd polowy Wehrmachtu jesienią 
1944 r.  Dirlewanger został zabi-
ty w więzieniu w czerwcu 1945 r.  
Reinefarth (ten, który w raportach 
donosił, iż brakuje amunicji do 
rozstrzeliwań) po wojnie był bur-
mistrzem na wyspie Sylt i zasiadał 
w landtagu Szlezwika-Holsztyna. 

6 sierpnia 2020 r. NBP wprowadza do obiegu 
srebrną monetę „40. rocznica powstania NSZZ So-
lidarność”. Okolicznościowa moneta ma nominał 
10 zł.  

Nakład monety to 11 tys. egzemplarzy. Sprze-
daż wartości kolekcjonerskich emitowanych przez 
NBP jest prowadzona w oddziałach okręgowych 
NBP oraz przez sklep internetowy NBP. 

Moneta na 40-lecie

Na antenie Radia Gdańsk w śro-
dę 5 sierpnia br. wyemitowano 
pierwszą z cyklu czterech audy-
cji pt. „Porozmawiajmy o wielkiej 
„Solidarności””. Nad problemem 
„Solidarność” – ludzie, praca. Jak 
zmieniały się prawa pracownicze 
i warunki pracy w Polsce?” zasta-
nawiali się prof. Jakub Stelina, eks-
pert prawa pracy z UG, sędzia TK, 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „S” oraz Edward Fortuna, 
lider „S” w gdańskim porcie.

– Były dwie prawdy. Jedna była 
prawdą ekranu, druga prawdą za-
kładów pracy. One odbiegały od sie-
bie w sposób diametralny. Władza 
i grupy przedstawicieli PZPR mieli 

Polacy podczas wakacyjnego 
wypoczynku ignorują zagrożenie ko-
ronawirusem. 4 sierpnia br. Minister-
stwo Zdrowia potwierdziło rekordo-
we 680 nowych zakażeń, 5 sierpnia 
br. poinformowało o 640 kolejnych 
zachorowaniach wywołanych koro-
nawirusem. To oznacza, że mamy ry-
gorystycznie przestrzegać dystansu 
społecznego, nosić maseczki w miej-
scu publicznym, dezynfekować ręce i 
sprzęty codziennego użytku. 

Porozmawiajmy 
o „Solidarności”  

Rozwagi!
Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny 5 sierpnia br. poinformował, 
że ostatniej doby, potwierdzono wiru-
sa SARS-CoV-2 u kolejnych 17 osób z 
woj. pomorskiego. Jedno z ognisk za-
każeń to efekt nierozważnego udziału 
w rejsie Big Boat Party. W woj. pomor-
skim od 4 marca br. ujawniono 997 
przypadków COVID-19. 29 chorych 
przebywa w szpitalach, 240 w izolacji 
domowej, a 39 zmarło. Wyzdrowiało 
680 osób.  

w każdym zakładzie pracy swoje 
większe lub mniejsze komórki, one 
decydowały o życiu pracowników 
w zakładach pracy, to tam zapadały 
najważniejsze decyzje personalne 
- mówił Krzysztof Dośla o sytuacji 
pracowników w latach 70 i 80.  

Radio Gdańsk zaprasza radio-
słuchaczy i internautów w każdą 
środę miesiąca po godz. 11:00. 
Kolejne audycje 12 sierpnia br. 
„Kultura dialogu w Polsce – od 21 
postulatów do układów zbioro-
wych”, 19 sierpnia br. „Solidarność” 
- wspólna historia, wspólne warto-
ści”, 26 sierpnia br. – „Solidarność” 
jako instytucja społeczna”.  

Audycja jest tutaj...>>  

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/co-za-historia/item/113878-jak-zmienialy-sie-prawa-pracownicze-i-warunki-pracy-w-polsce-pierwsza-debata-na-40-lecie-powstania-nszz-solidarnosc
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