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Koncert  
dla rotmistrza 

W Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku 17 września br. o godz. 
20 zespół Luxtorpeda zagra kon-
cert przypominający rotmistrza 
Witolda Pileckiego. Upamiętnienie 
żołnierza, którego pomnik od roku 
stoi na placu przed muzeum, wpi-
suje się w 75. rocznicą wyzwolenia 
KL Auschwitz-Birkenau. Niestety 
w związku z epidemią koncert na 
żywo obejrzy 150 osób.  Będzie on 
transmitowany na pro�lach Mu-
zeum II Wojny Światowej i Funda-
cji Młodzi dla Polski Trójmiasto. 

Apel MOP

Guy Ryder, dyrektor general-
ny Międzynarodowej Organiza-
cji Pracy 9 września br. wezwał 
prezydenta Białorusi Aleksandra 
Łukaszenkę do zaprzestania łama-
nia praw człowieka i „zapewnienia 
pełnego poszanowania praw i 
wolności pracowników” podczas 
fali protestów. Ryder wezwał 
Łukaszenkę m.in. do wycofania 
oskarżeń przeciwko sześciu związ-
kowcom, którzy zostali zatrzymani 
przez władze.

Więcej…>>

Sędzia wojskowy 
o deubekizacji 

Stowarzyszenie „Godność” 
protestuje przeciwko składowi 
orzekającemu w procesie doty-
czącym tzw. deubekizacji, czyli 
prawa emerytalnego funkcjona-
riuszy SB. Przewodniczącym skła-
du sędziowskiego w 7-osobowym 
składzie Sądu Najwyższego jest 
bowiem Józef Iwulski, były ppor. 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, 
sędzia Wojskowego Sądu Garnizo-
nowego w Krakowie w stanie wo-
jennym, od sierpnia 2016 r. jeden 
z prezesów Sądu Najwyższego, 
kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych.  

W stolicy o gospodarce morskiej

Rada Ministrów przyjęła pro-
jekt rozporządzenia o płacy mi-
nimalnej w 2021 r. Będzie ona 
wynosić 2800 zł brutto i 18,30 zł 
brutto na godzinę.  Minimalne wy-
nagrodzenie będzie stanowić 53,2 
proc. prognozowanego przecięt-
nego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej na 2021 r. 2800 zł 
jako pierwszy zaproponował Piotr 
Duda, przewodniczący KK NSZZ 
„S”. „Minimalna” w 2020 r. wynosi 

15 września br. sejmowa Ko-
misja Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej obradowała 
nad sytuacją w branży okręto-
wej, na kanwie Morskiej Stoczni 
Remontowej Gryfia SA, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jej za-
kładu u ujścia Świny. To jeden 
z elementów branży stoczniowej, 
wymagającej pilnej interwen-
cji,  koncentracji decyzyjności, 

W związku ze stanem epidemii 
przedłużone zostało korzystanie z 
rozwiązań powstałych na czas za-
grożenia COVID-19. I tak przepisy 
dotyczące pracy zdalnej ze spe-
custawy miały obowiązywać do 4 
września br.  Nowelizacja przedłuży-
ła ich działanie. W celu przeciwdzia-
łania COVID-19 pracodawca może 
polecić pracownikowi wykonywa-
nie przez czas oznaczony pracy 
określonej w umowie o pracę, poza 
miejscem jej stałego wykonywania 
(pracy zdalnej) w okresie stanu za-
grożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii z powodu COVID-19 oraz 
3 miesięcy po ich odwołaniu.   

Praca zdalna do kodeksu
Resort pracy przedłoży Radzie 

Dialogu Społecznego propozycje 
zmian w kodeksie pracy, które wpro-
wadzić mają regulacje ze specu-
stawy, czyli zapisy o wykonywaniu 
pracy zdalnej przez czas oznaczony. 
W przepisach kodeksu pracy nie 
znajdziemy uregulowań tego spo-
sobu świadczenia pracy. Pokrewną 
formułą jest wykonywanie telepracy 
(rozdział II kp), która nie pokrywa się z 
rozumieniem pracy zdalnej.  Jest też 
cała sfera psychologii, dyskomfortu, 
izolacji, kosztów pracownika, zasad 
bhp, zapłaty za nadgodziny.  

– Zmiany w kodeksie pracy 
muszą być precyzyjne. Inaczej pra-

codawcy będą nadużywali pracy 
zdalnej i część pracowników bę-
dzie rugowana z zakładów pracy 
na rzecz pracy w domu, pod szcze-
gólnym nadzorem, co do sekundy, 
poprzez programy informatyczne 
– przestrzega Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”.  

Tematowi przepisów o pracy 
zdalnej była poświęcona też część 
audycji Radia Gdańsk „Głos Pra-
cownika” z udziałem Krzysztofa 
Dośli.  

Audycja tutaj…>>

Minimalna 2800 zł
2600 zł, a stawka godzi-
nowa 17 zł.  

Z płacą minimalną 
powiązane są inne świad-
czenia, jak dopłata do pen-
sji w wysokości 20 proc. 
stawki godzinowej wyni-
kającej z płacy minimalnej, 
wynagrodzenie za czas przestoju 
w �rmie nie może być niższe od
płacy minimalnej, odprawa w 
przypadku zwolnień grupowych 

nie może przekroczyć 15-krotno-
ści minimalnego wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie 1,7 mln Polaków 
to płaca minimalna.

kształcenia profesjonalnych kadr 
i kompleksowej polityki wobec 
rodzimych stoczni. Dla branży 
remontów statków niezbędne są 
przedsięwzięcia modernizacyjne, 
m.in. oparte o napędy dual-fu-
el (siłownie napędzane LNG na 
przemian z olejem napędowym). 
Nowoczesne jednostki z tym na-
pędem buduje i przebudowuje 
Grupa „Remontowa”.  

Oprócz ministra Marka Gró-
barczyka, przedstawicieli Gry�i
i członków komisji w posiedze-
niu uczestniczyli Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”, 
który tego dnia spotkał się z wi-
cepremierem Jackiem Sasinem, 
odpowiedzialnym za spółki Skar-
bu Państwa oraz Mirosław Piórek, 
lider NSZZ „S” w Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” i przewodniczący 
Krajowej Sekcji Przemysłu Okręto-
wego NSZZ „S”. Podczas spotkania 
przewodniczącego gdańskiej „S” 
z wicepremierem omawiano sy-
tuację w przemyśle stoczniowym 
i energetycznym, w tym warunki 
Komisji Europejskiej, pod którymi 
zatwierdziła ona fuzję Grupy Lotos 
z PKN Orlen. 
Więcej...>>

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/115576-przewodniczacy-gdanskiej-solidarnosci-trzeba-uregulowac-kiedy-i-na-jakich-warunkach-powinna-byc-wykonywania-praca-zdalna
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wizyta-w-minsku-piotra-dudy-przewodniczacego-kk-nszz-solidarnosc-jutro-spotkanie-z-liderka-opozycji-w-warszawie
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-sejmie-o-gospodarce-morskiej
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LICZBA TYGODNIA
0,9 procent

Są więzienia niewidzialne, jest ich bardzo wiele. Są więzienia, w których 
ludzie rodzą się, rosną i umierają. Są więzienia systemów i ustrojów. Te 
więzienia nie tylko niszczą ciała, ale sięgają dalej, sięgają duszy, sięgają 
głęboko prawdziwej wolności. 

bł. ks. Jerzy Popiełuszko, patron NSZZ „Solidarność” 27 lutego 1983 r.

1980

O tyle wzrosła produkcja przemysłowa w Polsce w lipcu 2020 r. licząc 
r/d/r – podał Eurostat. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych 
produkcja sprzedana przemysłu jest o 0,2 proc. wyższa niż lipcu ub.r. 
Poza Polską w Europie „na plusie” są Irlandia i Litwa.

Jedna „Solidarność”

 17.09.1939 r. 
Na walczącą 
z Niemcami Polskę 
bez wypowiedze-
nia wojny runęła 
Armia Czerwona, 
atakując do linii 
Bugu i Narwi, gwa-
rantowanej pak-
tem z III Rzeszą.

 7.09.1993 r. 
Ostatni żołnierze 
Północnej Grupy 
Wojsk Sowieckich 
(już jako Federacja 
Rosyjska) opuścili 
terytorium Polski.

 19.09.1940 r. 
Rotmistrz Witold 
Pilecki dał się 
aresztować Niem-
com w łapance, 
aby dostać się 
w celach wywia-
dowczych do KL 
Auschwitz.

17 września 1980 r. powstał 
NSZZ „Solidarność” jako jeden, 
ogólnopolski związek zawodo-
wy. W siedzibie gdańskiego MKZ 
w budynku Hotelu Morskiego 
w klubie  „Ster” we Wrzeszczu ze-
brali się tego dnia przedstawiciele 
niezależnego ruchu związkowego 
z całego kraju. Tematem obrad 
było powołanie jednej organizacji 
związkowej, obejmującej cały kraj 
oraz przygotowanie statutu i pro-
gramu do I Kongresu NSZZ. 

Gdański MKZ wydał komunikat, 
iż „w chwili obecnej do NSZZ wstą-
piło ponad 3 miliony osób w 3,5 
tys. zakładach”. Radca prawny MKZ 
NSZZ Mazowsza Jan Olszewski 
zaproponował, aby MKZ w Gdań-
sku przygotował projekt statutu, 
na podstawie którego wszystkie 
MKZ-ty zarejestrują się jako jeden 
związek zawodowy. Upadła kon-
cepcja związku w poszczególnych 
branżach i regionach. Nazwę „So-

lidarność” poddał historyk, opozy-
cjonista Karol Modzelewski, który 
w więzieniach PRL za „politykę” 
przesiedział blisko 9 lat. Przypo-
mnijmy, że nazwa i znak gra�czny
Związku zafunkcjonowały pod 
koniec sierpniowego strajku. Na 
spotkaniu powołana zostaje Kra-
jowa Komisja Porozumiewawcza, 
złożoną z przedstawicieli wszyst-
kich MKZ-ów. 

Na spotkaniu reprezentantów 
MKZ-ów 22 września 1980 r. zostaje 
przyjęty, przygotowany przez gdań-
ski MKZ, projekt Statutu. Przygoto-
wali go prawnicy Wiesław Chrza-
nowski i Jan Olszewski. Uczestnicy 
spotkania dyskutowali o strukturze 
terytorialnej Związku, zapadła de-
cyzja, że do zjazdu KKP działa jako 
Komisja Krajowa. 24 września 1980 
r. delegacja NSZZ „Solidarność” zło-
żyła w Sądzie Wojewódzkim w War-
szawie wniosek o rejestrację. 
Czwarty rozbiór Polski...>>

Komisja Oddziałowa NSZZ 
„Solidarność” w PERN SA Baza Pa-
liw 21 w Dębogórzu obchodziła 
40-lecie „S”. Na jubileuszową uro-
czystość 2 września br. przybyli 
m.in. Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG NSZZ „S”,  Michał 
Drzazga, kierownik Bazy Dębo-
górze, Aleksander Kozicki, radny 
pomorskiego Sejmiku i kierownik 
Oddziału ZRG w Gdyni. Komisję 
Międzyzakładową „S” w PERN re-

prezentowali: jej przewodniczący 
Arkadiusz Karaszewski i wice-
przewodniczący Kazimierz Wierz-
bicki. Było wspólne zdjęcie, toast, 
gromkie „Sto lat” dla „Solidarno-
ści”. Zostały wręczone dyplomy 
dla zasłużonych członków „S” oraz 
znaczki 40-lecia. 5 września br. 
w Kosakowie została odprawiona 
msza św. w intencji Ojczyzny, pra-
cowników Bazy Paliw Dębogórze 
i 40-lecia NSZZ „S”. 

 40-lecie „S” w PERN 

Region Gdański NSZZ „S” zawarł 
porozumienie o promocji zatrud-
nienia z Pomorską Wojewódzką 
Komendą Ochotniczych Hufców 
Pracy w Gdańsku. Celem współ-
pracy jest współdziałanie w reali-
zacji zadań z zakresu wychowania 
i kształcenia młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym oraz 
osób bezrobotnych do 25 roku 
życia. Porozumienie ma na celu 
popularyzację dziedzictwa NSZZ 

„S” i wspólne przedsięwzięcia edu-
kacyjno-wychowawcze. Podpisali 
je Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy ZRG NSZZ „S”, Roman Kuzim-
ski, z-ca przewodniczącego oraz 
Adam Matuszewski, wojewódzki 
Komendant OHP w Gdańsku. 
W środę 23 września br. w Gdań-
sku Komendant Główny OHP Bog-
dan Ścibut organizuje obchody 
40-lecia powstania NSZZ „S” oraz 
50-lecia Grudnia ’70. 

Junacy z OHP z NSZZ „S”

Ruszyła 13 edycja konkursu 
„Pracodawca Przyjazny Pracowni-
kom”, promującego   pracodaw-
ców, którzy wyróżniają się w 
stosowaniu dobrych prak-
tyk w zakresie przestrze-
gania prawa pracy, dbają 
o stabilność zatrudnienia, 
przestrzegają zasad bhp, 
respektują prawo do zrze-
szania się w związki zawo-
dowe oraz prowadzą dialog 
społeczny. 

Kandydatów do PPP zgłasza-
ją podstawowe jednostki orga-
nizacyjne „Solidarności”. Ankiety 
zgłoszeniowe należy przesyłać 
na adres: Komisja Krajowa NSZZ 
Solidarność, Wały Piastowskie 
24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: 

Pracodawca przyjazny

Certy�kat „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom” lub pocztą elek-
troniczną: certy�kat@solidarnosc.
org.pl do 31 grudnia br. 
Więcej…>>

Nauczyciele z Rady Międzyre-
gionalnej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „S” w Gdańsku 8 wrze-
śnia br. zebrali się w sali Akwen 
na swoim pierwszym w nowym 
roku szkolnym posiedzeniu. Był to 
dobry moment na zadanie szere-
gu pytań goszczącej na obradach 
Małgorzacie Bielang, Pomorskie-
mu Kuratorowi Oświaty. Omawia-

ne były też m.in. stanowisko ws. 
sytuacji w oświacie, udział w kon-
ferencjach organizowanych przez 
kuratorium, obchody 40-lecia 
NSZZ „S” oraz udział w komisjach 
awansowych, konkursach na dy-
rektorów i w pracach komisji ds. 
nagród Pomorskiego Kuratora 
Oświaty. 

Więcej…>>

Oświata po raz pierwszy 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czwarty-rozbior-polski-17-wrzesnia-1939-r-noz-w-plecy
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rozpoczela-sie-13-edycja-konkursu-pracodawca-przyjazny-pracownikom
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sekcja-oswiaty-na-pierwszym-w-tym-roku-zebraniu-gosciem-pomorski-kurator-oswiaty

	Przycisk2026: 
	Przycisk2027: 
	Przycisk2029: 
	Przycisk8014: 
	Przycisk1056: 
	Przycisk2025: 
	Przycisk2028: 
	Przycisk2031: 


