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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

Planowane na jesień tego roku
Forum Młodych 2020 odbędzie
się dopiero wiosną. – Mając na
uwadze zdrowie i bezpieczeństwo
uczestników, podjęliśmy decyzję o
przesunięciu III edycji forum – informują, w imieniu Krajowej Sekcji
Młodych, Maciej Tyczyński, Alicja
Skowron oraz Ksenia Ulanowicz-Sienkiel.

Szkoła w „Głosie
pracownika”

W mediach pojawiły się informacje, że nauczyciele, w obawie
przed zamknięciem szkół, próbują na zapas oceniać uczniów,
wystawiając tak często oceny, jak
to tylko możliwe. – Większość nauczycieli pracuje normalnie, organizuje zajęcia, przekazuje wiedzę i
zgodnie z tym, co jest w planach
wynikowych na dany rok, ocenia
umiejętności swoich podopiecznyc– powiedziała w audycji „Głos
pracownika” emitowanej na antenie Radia Gdańsk Monika Ćwiklińska, rzeczniczka prasowa Krajowej
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”. Całą audycję można odsłuchać TUTAJ...>>
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Prezent dla archiwum

Do Archiwum Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” tra�ła niezwykła kolekcja znaczków, bibuły,
zdjęć i pamiątek przekazana przez
Stanisława Bieńka, przywódcę
strajku 1980 roku w kieleckiej fabryce łożysk tocznych, delegata
na I KZD. - To absolutnie wyjątkowe pamiątki i dokumenty – oceniła kolekcję Joanna Lewandowska
z Archiwum KK.

Stocznię trzeba rozumieć
Gdańska Stocznia „Remontowa”, wiodąca spółka holdingu,
zakończyła rok 2018 zyskiem w
wysokości 65 milionów złotych, a
rok 2019 rok zyskiem w wysokości
ponad 70 mln zł. Oparty był on na
dwóch segmentach: remontach
i przebudowach (rokrocznie na
doki GSR ustawia się około 150
jednostek pływających).
W GSR pracuje około 1700
stoczniowców, a kooperanci to
drugie tyle. Do „Solidarności” należy zdecydowana większość załogi.
– Jesteśmy i będziemy. Wiem, że
mamy perspektywy – mówi Mirosław Piórek, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego
i przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im.
Józefa Piłsudskiego.
– Praca na stoczni jest ciężka,
ale nie monotonna. Kto ją polubi, zostanie. Człowiek jest wery�kowany, oceniany na co dzień
– mówi Piórek.
Cele nowoczesnego, skutecznego związku zawodowego w stoczni
to dbałość o standardy pracy. Kierownik wydziału jest partnerem dla
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SKRÓTEM
Forum młodych
będzie później

Mirosław Piórek, przewodniczący „S” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”.
związkowego przewodniczącego, a
wydziałów jest 33 i każdy ma swoją
specy�kę. Np. na W3 jest 157 członków związku na 164 pracowników.
Sukces GSR oparty był na decyzyjności i odpowiedzialności oraz
wizji i zdolności do podejmowania większych projektów. „Remontówka” w latach 90. była jedną z

ostatnich państwowych stoczni.
Udało się uniknąć kłopotów, które
przytłoczyły branżę. Trzeba było
jednak „uciec do przodu”.
Więcej na temat przemysłu okrętowego i stoczniowego w najbliższym
wydaniu „Magazynu Solidarność”,
który będzie dostępny w przyszłym
tygodniu.

Ponad 2 tysiące zarażonych na Pomorzu
Jak wynika z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w ciągu
ostatniej doby doszły aż 194 przypadki zachorowań na koronawirusa (stan na dziś, 30 września).
Dotychczas na Pomorzu zakażonych zostało łącznie (od początku okresu epidemii) 4950 osób,
wyleczono 2733 osoby, wykonano
ponad 260 tysięcy testów, decyzją
sanepidu skierowano ponad 7 300
osób na kwarantannę. Zmarły 82
osoby.

Od kilku dni powiat kartuski
znajduje się w tzw. czerwonej stre�e,
a powiat bytowski oraz miasto Sopot w tzw. żółtej stre�e, co oznacza
zwiększenie obostrzeń dotyczących
m.in. organizacji różnych wydarzeń
i transportu zbiorowego.
Wśród ognisk zakażenia na
Pomorzu wskazane zostały m.in.
miejsca, gdzie odbywały się wesela, szkoły, zakłady pracy czy placówki medyczne i rehabilitacyjne.
Tym ważniejsze w tej sytuacji jest
przestrzeganie zaleceń związa-

nych z bezpieczeństwem w miejscach publicznych, zwłaszcza jeśli
przebywa tam więcej osób.
Ministerstwo Zdrowia przypomina o zasłanianiu ust i nosa
w miejscach publicznych. – Usta
i nos musisz zasłonić w przestrzeni
otwartej, gdy nie masz możliwości
zachowania 1,5 metrów odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej, np. w sklepach,
w komunikacji zbiorowej – przypomina w wydanym komunikacie
Ministerstwo Zdrowia.

Zasady bezpieczeństwa w budynku „Solidarności”
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
cały czas pracuje, ale w miarę możliwości prosimy
o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową. Osoby, które muszą poruszać się po budynku,
powinny pamięć, aby w windzie nosić maseczkę,
zakrywając usta i nos. Zakładać ją trzeba również
wchodząc do pomieszczeń poszczególnych dzia-

łów. W każdym z nich znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Ważne jest także zachowanie dystansu
wobec innych osób przebywających w tym samym
pomieszczeniu.
Numery kontaktowe do wszyskich komórek
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
można sprawdzić TUTAJ ...>>

Odpis na ZFŚS za niski
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CYTAT TYGODNIA
Często w społeczeństwie tra�ają się fake newsy o tym, że koronawirusa
nie ma, że to jest nieprawda. Wynika to z jednego faktu: chodząc po ulicach, ludzie nie widzą ciężkich stanów zakażonych. Takie osoby znajdują
się w szpitalach.
Lekarz wojewódzki dr Jerzy Karpiński w audycji „Gość dnia”

LICZBA TYGODNIA
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„Solidarność” domaga się
pełnego odmrożenia wysokości
odpisów na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. Projekt
ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2021, gdzie
znalazł się zapis w tej sprawie,
został negatywnie zaopiniowany
przez Prezydium Komisji Krajowej.

Na negatywną opinię zasługują
takie rozwiązania, jak np. zamrożenie wynagrodzeń oraz likwidacja funduszu nagród w sektorze
�nansów publicznych, niejasne
zasady przyznawania nagród za
szczególne osiągnięcia oraz obniżenie funduszu nagród i zapomóg. Więcej można przeczytać
TUTAJ ...>>

PRAWNIK WYJAŚNIA

Zaległy urlop od dzisiaj
Do końca września następnego
roku kalendarzowego należy
rozpocząć „odbieranie” zaległego urlopu wypoczynkowego.
Generalną zasadą jest udzielanie urlopów wypoczynkowych
zgodnie z planem urlopów, a w
razie jego braku, na podstawie
indywidualnych uzgodnień z pracownikiem.
Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu
niewykorzystanego w terminie
ustalonym w myśl art. 163 k.p. (czyli w terminie ustalonym w planie
urlopów bądź po porozumieniu
z pracownikiem) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zdaniem Sądu Najwyższego
w takim przypadku pracodawca nie
ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania
urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu
w terminie określonym w przywołanym przepisie.
W wyroku z dnia 24 stycznia
2006 r. (I PK 124/05) Sąd Najwyższy stwierdził, iż pracodawca
może pracownika wysłać na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.
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Ważne jest to, że wystarczy, aby
30 września był pierwszym dniem
udzielonego urlopu. Oznacza to,
że urlop ten nie musi w całym
swoim wymiarze „zmieścić” się do
końca września.
Nieudzielanie pracownikowi
niewykorzystanego urlopu w terminie przewidzianym w art. 168
k.p. w większości przypadków
(poza przypadkami losowymi, np.
chorobą pracownika) stanowić
będzie wykroczenie przeciwko
prawom pracownika określone
w art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy,
zagrożone karą grzywny.
Niezależnie od tego czy pracownik wykorzystuje urlop bieżący czy zaległy, powinien złożyć
do pracodawcy formalny wniosek
o udzielenie urlopu. W przypadku
urlopu zaległego, gdy pracownik
nie składa wniosku o udzielenie
urlopu, pomimo upomnień pracodawcy, wówczas pracodawca
może nałożyć na pracownika karę
porządkową lub nawet rozważyć
zastosowanie
poważniejszych
konsekwencji, jak rozwiązanie
umowy o pracę.
Stan prawny na 30.09.2020 r.
Maria Szwajkiewicz
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Tomasz Modzelewski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Tyle łącznie certy�katów „Pracodawca przyjazny pracownikom” przyznano w ciągu 12 edycji konkursu (niektórzy pracodawcy otrzymali
ten zaszczytny, przyznawany przez NSZZ „Solidarność” więcej niż jeden raz). We wrześniu br. ruszył nabór kandydatów do trzynastej edycji konkursu.

Prezentacja naszych stypendystów
Kapituła Funduszu
Stypendialnego NSZZ
„Solidarność” w Gdańsku informuje, że prezentacja fragmentów
wypowiedzi tegorocznych stypendystów na
temat „Mojego spotkania z NSZZ „Solidarność” to nowa inicjatywa w roku
czterdziestolecia Związku. Prezentacja odbędzie się 5 października,
sala Akwen, godz. 10.
Dodajmy, że w tym roku przyznanych zostało 6 wyróżnień.

Otrzymali je Kamil Kelsz
(Starogard Gd.), Adrianna Kordowska (Gdańsk),
Hanna Lubotzka (Kolbudy), Szymon Soborowski (Gdańsk) oraz
Urszula
Szymańska
(Tczew) i Sabina Tomczyk (Puck).
Wśród wyróżnionych są autorzy: wiersza, noweli futurystycznej,
wywiadów czy np. wspomnienia.
Łącznie w tym roku przyznano
25 stypendiów, a w ciągu wszystkich osiemnastu edycji 689.
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HISTORIA

Pierwszy ogólnopolski strajk
3 października 1980 r. w południe syreny fabryczne oznajmiły
początek powszechnego strajku
ostrzegawczego w większości
miast Polski.
Strajk wywołało niedotrzymywanie przez stronę rządową
zobowiązań wynikających z porozumień zawartych w sierpniu
i na początku września 1980 r.,
a dotyczących swobody organizowania NSZZ „S”, podwyżek płac
oraz dostępu Związku do środków
masowego przekazu.
Uchwała Rady Ministrów z 6
września 1980 r., dotycząca podwyżek płac będących skutkiem porozumienia z Międzyzakładowym
Komitetem Strajkowym w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r., nie została
uzgodniona z NSZZ „Solidarność”
i była sprzeczna z zawartym porozumieniem. Między godziną
12 a 13 przerwana została praca

w zakładach wytypowanych przez
Międzyzakładowe Komitety Założycielskie NSZZ „Solidarność”. Tam,
gdzie strajk miał zasięg powszechny (m. in. w Gdańsku, Wrocławiu,
Elblągu, Bydgoszczy, Bytomiu i
Wałbrzychu) nie strajkowały tylko
fabryki pracujące w ruchu ciągłym
i służby publiczne. W innych regionach stanęły wyznaczone zakłady
pracy. Pozostałe wyrażały solidarność przez wywieszenie biało-czerwonych �ag i transparentów, ustawienie pikiet strajkowych przed
bramami, uruchamianie sygnałów
alarmowych, zakładanie biało-czerwonych opasek.
Do akcji dołączyły się przedsiębiorstwa, w których jeszcze nie
powstały nowe organizacje związkowe. Strajk wykazał, że pomimo
prób dezinformacji i zastraszania w
wielu regionach i zakładach, świat
pracy udzielił poparcia Związkowi.

WYDARZYŁO SIĘ


30.09.1986 r.
Powstała Tymczasowa Rada NSZZ
„Solidarność”.



2.10.1939 r.
Skapitulował Hel,
ostatnia twierdza
kampanii wrześniowej.



3.10.1944 r.
Generał Leopold
Okulicki ps.
„Niedźwiadek”
objął stanowisko
Komendanta
Głównego AK.

