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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Darmowe szkolenia
Przypominamy, że Region 

Gdański NSZZ „Solidarność” 
zaprasza na szkolenia języko-
we, informatyczne i zawodowe. 
Uczestnikami mogą być osoby 
pracujące: zamieszkujące na tere-
nie województwa pomorskiego. 
Preferowane będą osoby zatrud-
nione w sektorze MŚP i ekonomii 
społecznej, czyli takie, które mają 
wykształcenie maksimum średnie) 
oraz powyżej 50 lat. 

Więcej szczegółów...>>

Koronawirus  
na Pomorzu...

1470 osób na Pomorzu, jak 
podała w środę, 23 września Wo-
jewódzka Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Gdańsku, jest obec-
nie zakażonych koronawirusem. 
W ciągu ostatniej doby „doszło” 
105 nowych przypadków. Jedno-
cześnie warto zwrócić uwagę, że 
łącznie ponad 2300 osób zostało 
wyleczonych, a zmarło 58. Ogni-
skami zakażeń są takie miejsca i 
wydarzenia jak wesela (przypadki 
z Tczewa oraz powiatu gdańskie-
go), schroniska dla osób bezdom-
nych (przypadek z Gdańska), czy 
szpitale (przypadek z Malborka). 
W tej sytuacji szczególnie ważne 
jest zwracanie uwagi na to, jak za-
chowujemy się w miejscach, gdzie 
jednocześnie przebywa sporo 
osób.  

... z perspektywy firm 
Wojewódzki Urząd Pracy 

w Gdańsku przeprowadził wśród 
pracodawców wywiady ankieto-
we. Wyniki wskazały, że dla kon-
dycji blisko 2/3 badanych przed-
siębiorstw negatywne skutki 
pandemii były poważne i bardzo 
poważne. Respondenci zapy-
tani o perspektywę kolejnych 3 
miesięcy, wskazali w większości, 
że spodziewają się pogorszenia 
kondycji �rmy; znaczącego lub
nieznacznego . W mniejszości są  
�rmy, które z optymizmem patrzą
w przyszłość i spodziewają się 
znacznego polepszenia sytuacji w 
swoim biznesie.

Więcej o badaniu...>>

Zdaniem NSZZ „Solidarność” 
priorytetami przyszłorocznego 
budżetu powinno być zapewnie-
nie bezpieczeństwa zdrowotnego 
obywateli, ochrona pracowników 
i ich rodzin oraz osób najsłab-
szych. Tymczasem przedstawiony 
przez rząd projekt nie gwarantuje 
realizacji tych celów. 

„Solidarność” nie szczędzi kryty-
ki, zarzucając m.in. brak konsultacji 
wielu elementów, jak np. wprowa-
dzenia zmian w zakresie wykorzy-
stania Funduszu Pracy i w wyso-
kości odpisów na ten fundusz, czy 
zmiany w Funduszu Solidarnościo-
wym. Negatywnie ocenia również 
uruchomienie mechanizmu tarczy 
antykryzysowej w zakresie zwol-
nień i cięć wynagrodzeń w sferze 
�nansów publicznych.

Jako drastyczne i niecelowe 
w dobie zagrożenia wzrostem 
bezrobocia Prezydium ocenia 
ograniczenie aż o 13 proc. środ-
ków przeznaczonych na wyna-
grodzenia powiatowych urzędów 
pracy. Z kolei w zakresie polityki 

„Solidarność” krytykuje projekt 
budżetu na 2021 rok

rodzinnej rząd nie zabezpieczył 
odpowiednich środków na 2021, 
choć będzie to rok ustawowej 
wery�kacji wysokości kryteriów
dochodowych uprawniających do 
świadczeń rodzinnych oraz zasił-
ków z pomocy społecznej.

– Obserwowany wzrost cen 
produktów podstawowych wska-
zuje na potrzebę wzrostu usta-
wowych limitów oraz wysokości 
świadczeń – czytamy w opinii.

Z generalnych parametrów w 
zasadzie tylko wzrost płacy mini-
malnej do poziomu 2800 zł oraz 
stawki godzinowej w umowach 
zleceniach do poziomu 18,30 re-
alizuje oczekiwania Związku. Po-
zytywnie oceniono również m.in. 
zwiększenie o 500 mln zł środków 
na wsparcie społeczne, zawodo-
we, zdrowotne, �nansowe oraz
świadczenia uzupełniające dla 
osób niepełnosprawnych.

FO
T. 

M
AR

EK
 LE

W
AN

D
O

W
SK

I

Po wrześniowej pikiecie, której 
głównymi powodami były kwestie 
związane z bezpieczeństwem pra-
cowników i układem zbiorowym 
pracy, odbyło się kolejne spotkanie, 
ale i to nie zakończyło się wiążącymi 
decyzjami. – Zarząd twierdzi, że nie 
wie, czego chcą pracownicy, choć 

już kilka miesięcy temu otrzymał in-
formację o naszych oczekiwaniach 
– relacjonuje Adam Piotrowski, szef 
„Solidarności” w DCT Gdańsk. – Kilka 
spraw zostało przedyskutowanych, 
ale bez żadnych konkretów. 

W terminalu pracuje ponad 1000 
osób, a podczas jednej zmiany kilka-

set. Dzięki przerwom, o które wnosi 
„Solidarność”, liczba mijających się 
osób może zostać ograniczona, 
więc wszyscy byliby mniej zagro-
żeni koronawirusem. Z kolei układ 
zbiorowy pracy wygasł latem tego 
roku,  a negocjacje nad nowym nie 
przyniosły rezultatów. 

W DCT dalej są problemy

W tym roku pielgrzymka została zorganizowana pod ha-
słem „Z Matką Odkupiciela – Mocni Nadzieją”.  – Mija 38 lat od 
czasu I Pielgrzymki Hutników na Jasną Górę. To wówczas bł. 
ks. Jerzy Popiełuszko nauczał, że bez względu jaki sprawujesz 
zawód jesteś człowiekiem i w pracy musisz być traktowany w 
sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. Dlatego jesteśmy 
tu po raz kolejny – mówił Piotr Duda. 

Przewodniczący KK NSZZ „S” zapowiedział sprzeciw wo-
bec prób wprowadzania neutralności klimatycznej. – Nie 
godzimy się na to, aby pod naciskiem Unii Europejskiej przyj-
mować neutralność do roku 2050, a tym samym godzić się 
na likwidację miejsc pracy. To nie jest tylko sprawa Śląska 
i Zagłębia. To problem dla naszej całej gospodarki – powie-
dział Piotr Duda.

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

FO
T. 

M
AT

. J
AN

A 
SZ

EW
CZ

YK
A

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-szkolenia-jezykowe-informatyczne-i-zawodowe
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wyniki-badania-opinii-pracodawcow-pod-katem-covid-19
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
24,16

40. rocznica narodzin „Solidarności” koresponduje z drugim bardzo ważnym 
wydarzeniem, które teraz przeżywamy; walce społeczeństwa Białorusi o de-
mokratyczne państwo. Mam nadzieję, że nasz komitet na następnej sesji ple-
narnej zaprosi liderów organizacji związkowych i obywatelskich, którzy teraz 
walczą i ponoszą o�ary, podobnie jak „Solidarność” wiele lat wcześniej.

Marian Krzaklewski podczas sesji  
Europejskiego Komitetu Ekonomii Społecznej

1981

Tyle osób, jak wynika z badań CBOS, nie nosi maseczek na terenie skle-
pów. Z kolei 61 procent osób ankietowanych popiera karanie man-
datami osób, które nie zasłaniają nosa i ust w sytuacji, gdy trzeba to 
robić (najwięcej zwolenników karania jest wśród starszych, najmniej 
w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat). 

Program Związku 
 „Samorządna Rzeczpospolita”

 23.09.1976 r.  
Powstał Komitet 
Obrony Robotni-
ków (KOR).

 24.09.1980 r. 
W Sądzie 
Wojewódzkim 
w Warszawie 
złożono wniosek 
o rejestrację NSZZ 
„Solidarność’ z sie-
dzibą w Gdańsku.

 25.09.1953 r.  
Władze PRL 
uwięziły prymasa 
kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 
i arcybiskupa An-
toniego Baraniaka.

PRAWNIK WYJAŚNIA
Dodatkowe wsparcie dla działaczy opozycji 
antykomunistycznej – nowelizacja ustawy

Komiks o Bądkowskim

W dniu 31 sierpnia br. Prezydent 
RP podpisał nowelizację ustawy o 
działaczach opozycji antykomuni-
stycznej oraz osobach represjono-
wanych z powodów politycznych 
oraz niektórych innych ustaw. Jej 
celem jest przyznanie działaczom 
świadczenia wyrównawczego. 

Każda osoba o potwierdzo-
nym statusie działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów poli-
tycznych, której świadczenie eme-
rytalne lub rentowe jest niższe niż 
2400 zł, ma prawo do świadczenia 
wyrównawczego. Jego wysokość 
odpowiada kwocie stanowiącej 
różnicę pomiędzy kwotą 2400 zł a 
kwotą emerytury lub renty pobie-
ranej przez osobę uprawnioną.
Ważne: potrzebny jest wniosek.

Postępowanie w sprawie przy-
znania świadczenia wyrównawcze-
go wszczynane będzie na podstawie 
wniosku osoby uprawnionej. Do 
wniosku będzie należało dołączyć 
dokumenty potwierdzające nadanie 
statusu działacza opozycji antyko-
munistycznej lub osoby represjono-
wanej z powodów politycznych.

Świadczenie wyrównawcze 
wypłacane będzie wraz z emery-
turą lub rentą.

Dodatkowo osoby uprawnione 
skorzystają ze zniżki na komuni-
kację miejską i krajową oraz będą 
podlegały obowiązkowo ubezpie-
czeniu zdrowotnemu.

Ustawa wejdzie w życie po 
upływie 30 dni od ogłoszenia.
Stan prawny na 23.09.2020 r.

Maria Szwajkiewicz

26 września 1981 r. w Gdań-
sku rozpoczęła się druga tura 
I Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Do najważ-
niejszych uchwalonych dokumen-
tów należały uchwały: programo-
wa i w sprawie obrony samorządu 
pracowniczego oraz „Posłanie do 
ludzi pracy Europy Wschodniej”. 

W trakcie Zjazdu poruszano m.in. 
takie kwestie jak ustawa o związ-
kach zawodowych, sytuacja w środ-
kach masowego przekazu, wybory 
do rad narodowych, polityka wy-
dawnicza „S”, ceny, rekompensaty 
i  ziałania antykryzysowe, spółdziel-
czość, sprawy niepełnosprawnych. 

Program „Samorządna Rzecz-
pospolita” przewidywał stworze-
nie Polski opartej na poszanowa-
niu praw jednostki, pluralizmie 
i demokratycznych regułach życia 
społecznego oraz ograniczenie 
dyspozycyjności struktur pań-
stwowych wobec rządzącej krajem 

partii. Związek postulował wpro-
wadzenie niezależnych sądów, 
wolności słowa, badań naukowych 
i działalności artystycznej. 

„Żadne interesy jednostkowe 
czy grupowe nie mogą być sta-
wiane wyżej niż interes kraju” – to 
zdanie z programu „Samorządna 
Rzeczpospolita” potwierdza ak-
tualność tego dokumentu także 
dzisiaj. W czasie gdy delegaci dys-
kutowali nad programem Związ-
ku minister spraw wewnętrznych 
Czesław Kiszczak przekazał kie-
rownictwu MSW notatkę: „przy-
gotować listy pozytywnych dzien-
nikarzy, prokuratorów i sędziów, 
zwery�kować osoby do interno-
wania, ustalić ekipy zastępcze dla 
wszystkich zarządów regionów 
NSZZ „Solidarność”, „wpuszczać” 
przeciwnika w „maliny” oraz po-
kazywać, że jest on nieodpowie-
dzialny... Tak wyglądała demokra-
cja oczami dygnitarzy PRL.

Z okazji setnej rocznicy urodzin pierw-
szego rzecznika MKS Lecha Bądkowskiego 
powstał komiks przedstawiający jego życie. 
Wydawcą jest Wojewódzka i Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Gdańsku, a twórcami komik-
su Witold Tkaczyk  i Krzysztof Budziejewski. 
Publikację „Fala wolności. Opowieść o Lechu 
Bądkowskim” można kupić m.in. w sklepie bi-
blioteki (Gdańsk, Targ Rakowy 5/6). 

Za nadgodziny w czasie 
epidemii należy się zapłata

Nauczyciel jest uprawniony do 
dodatków funkcyjnego czy wiej-
skiego i powinien otrzymywać je 
również w okresie pracy zdalnej 
– wyjaśnia MEN. Tymczasem na 
terenie powiatów wejherowskiego 
i kwidzyńskiego wystąpiły kłopoty.

Zator w wypłatach za nauczy-
cielskie nadgodziny dotyczy m.in. 
gminy Szemud. Wójt decyzje co do 
wypłaty scedował na dyrektorów 
szkół, jednocześnie informując, że... 
za nadgodziny gmina nie zapłaci.

– Metoda przenoszenia od-
powiedzialności z organów pro-
wadzących na dyrektorów szkół 

nie może być skuteczna. Sprawę 
badała, na wniosek wejherowskiej  
komisji międzyzakładowej oświa-
ty naszego Związku, Państwowa 
Inspekcja Pracy. Z opinii prawnych 
wynika jasno, że racja jest po na-
szej stronie – mówi Ewa Rocławska, 
przewodnicząca KM Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” w Wejherowie, która 
koordynje sprawę  dochodzenia 
pracowniczych roszczeń nauczy-
cieli wspólnie z przewodniczącą 
Koła NSZZ „S” w szkole w Szemu-
dzie Martą Rapa-Reszczyńską. 
Więcej...>>

Uczniowie z całej Polski przystąpili 
równocześnie do testów egzamina-
cyjnych w ramach VII edycji ogólno-
polskiego konkursu historycznego 
„Olimpiada Solidarności. Dwie deka-
dy historii”. Egzamin przeprowadzony 
17 września polegał na rozwiązaniu 
testu z wiedzy historycznej obejmują-
cej lata 1970-1990. Uczniowie liceów 
i techników z całej Polski rywalizowali 
o zakwali�kowanie się do drużyny
wojewódzkiej, która teraz weźmie 
udział w wielkim �nale olimpiady.
Troje uczniów z najwyższymi wyni-
kami w każdym z regionów stworzy 

drużynę, która zawalczy w �nale
ogólnopolskim. Laureaci spotkają się 
w grudniu w Szczecinie. Na zwycięz-
ców będą czekać indeksy uniwersy-
teckie, stypendia naukowe i atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe.

Konkurs „Olimpiada Solidarności. 
Dwie dekady historii” to największy 
i najbardziej rozpoznawalny ogól-
nopolski konkurs historyczny dla 
uczniów szkół średnich w Polsce. 
Składa się z trzech etapów: szkolne-
go, wojewódzkiego i ogólnopolskie-
go �nału. Co roku zgłasza w nim swój
udział około 600 szkół. 

Historyczna olimpiada 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/za-nadgodziny-w-czasie-epidemii-nalezy-sie-zaplata
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