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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Zmarł Adam Gotner

Człowiek-symbol Grudnia ’70 
zmarł w piątek, 16 października po 
ciężkiej, trwającej dziesięć lat cho-
robie. Miał 75 lat. Przypomnijmy, że 
w Grudniu ’70 trafiło go sześć kul.
Chciał tylko iść do pracy. Przytom-
ność odzyskał w wojskowej furgo-
netce. Z przodu miał dziury wloto-
we po kulach, a w plecach wyrwę 
wielkości dwóch pięści. Uratowali 
go gdyńscy lekarze. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się w środę,  
21 października w Gdyni. 

Efektywna praca 
zdalna?

Wraz z ograniczeniami zwią-
zanymi z zagrożeniem koronawi-
rusem pracodawcy stanęli przed 
wyzwaniem zorganizowania sys-
temu pracy zdalnej. Wiele firm
napotyka na swojej drodze różne 
ograniczenia, zarówno technicz-
ne, jak i prawne. Jakie są sposoby 
mierzenia efektywności pracowni-
ków i jakie zmiany powinny zostać 
wprowadzone w polskim prawie? 
Temat został poruszony w audycji 
„Głos pracownika”, która jest emi-
towana na antenie Radia Gdańsk. 
Można jej posłuchać TUTAJ...>>

Sytuacja na rynku pracy
Wojewódzki Urząd Pracy 

w Gdańsku przygotował pod-
sumowanie prezentujące sytu-
ację na pomorskim rynku pracy 
w ostatnich dwóch miesiącach. 
W sierpniu nieznacznie wzrosła 
stopa bezrobocia na Pomorzu. 
Podobnie było we wrześniu. Naj-
gorzej sytuacja wygląda w powia-
tach nowodworskim, malborskim, 
człuchowskim oraz bytowskim. 
Szczegółowe dane opublikowa-
liśmy TUTAJ... >> 
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Praca po 10 godzin dziennie, 
brak przerwy, by móc odsapnąć 
albo napić się wody i zbyt mała 
liczba pracowników w placów-
kach handlowych. O tym i innych 
skargach od pracowników handlu 
mówił w programie „Money. To się 
liczy” Alfred Bujara, przewodniczą-
cy Sekcji Krajowej Pracowników 
Handlu NSZZ „Solidarność”.

– U nas przeciążenie pracą jest 
niesamowite, już kilka lat temu 
polski pracownik wykonywał dwa 
razy więcej zadań niż pracownik 
tej samej sieci we Francji czy Niem-
czech, teraz jest to trzy, a nawet 
cztery razy więcej. Zastanawiamy 

Nie jest dobrze w handlu

Alfred Bujara
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się, gdzie jest granica wytrzymało-
ści – alarmował Alfred Bujara. 

Jednocześnie, jak zwrócił uwa-
gę, choć inspekcja pracy musi 
uprzedzać o swoich kontrolach 
dzięki czemu pracodawca ma czas 
na  „czyszczenie dokumentów”, to 
i tak wiele raportów potwierdza 
nieprawidłowości. 

O sytuacji w jednej z sieci han-
dlowych pisaliśmy w Magazynie 
Solidarność” pod koniec ubiegłe-
go roku. Osiem lat działalności 
komisji „Solidarności” w rumskim 
Auchan to… osiem lat walki o 
prawa pracownicze. – Zmieniliśmy 
dużo rzeczy – mówiła wówczas 

Prezydium Międzyregional-
nej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w 
Gdańsku, które szczególnie w 
obecnej sytuacji obserwuje co się 
dzieje w przedszkolach i szkołach, 
przypomina, iż nie został  spełnio-
ny postulat, aby warunki nauczy-

cieli pracujących zdalnie uznać za 
trudne i wpisać do rozporządzenia 
MEN.

– Nauczyciele są w obecnej sy-
tuacji bohaterami. Dzięki ich pracy 
możliwe jest normalne życie pol-
skich rodzin, tym bardziej, że licz-
ba zakażeń utrzymuje się na dosyć 

wysokim poziomie – czytamy w 
komunikacie sekcji. 

W związku z pogarszającą 
się sytuacją epidemiczną, Sekcja 
Oświaty wystosowała również 
apel do premiera o podjęcie rady-
kalnych działań. Można go prze-
czytać TUTAJ...>>

Oświata przypomina o postulacie 

Katarzyna Tyszkiewicz, przewod-
nicząca Komisji Oddziałowej NSZZ 
„Solidarność” i członek Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w 
Auchan Polska. Cały artykuł moż-
na przeczytać TUTAJ...>>

Manifestacja pod siedzibą Za-
rządu Morskiego Portu Gdańsk 
została zorganizowana w miniony 
czwartek. Związkowcy domagają 
się jasnych decyzji co do przyszło-
ści spółki, wyboru inwestora strate-
gicznego, bez którego perspekty-
wy dla spółki są wysoce wątpliwe 
oraz gwarancji pakietu socjalnego.

– Decyzja o manifestacji zapa-
dła, gdyż chcemy podpisać kon-
kretne porozumienie. Ogólne za-
pewnienia nie dają nam gwarancji 
– mówi Piotr Ratkowski, przewod-
niczący KZ NSZZ „Solidarność” w 
Port Gdański Eksploatacja. 

Był to już drugi protest w tym 
miejscu w ciągu ostatnich dwóch 
lat… – A postulaty są wciąż te 
same – przyznaje przewodniczący 
KZ, który zwraca również uwagę na 
podnajmowanie innym podmio-
tom terenów Portu Gdańskiego 
Eksploatacja. Mówił o tym także 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 

Pikieta portowców 

Był to już drugi protest w tym miejscu w ciągu ostatnich dwóch lat.
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Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, który uczestniczył 
w pikiecie. W manifestacji udział 
wzięli również pracownicy spółki 
Straż Ochrony Portu, dla których 
ogłoszenie przetargu na „ochronę 
przeciwpożarową” może oznaczać 
upadłość i utratę miejsc pracy.

Przedstawiciele Zarządu Mor-
skiego Portu Gdańsk, którzy wyszli 

do protestujących, twierdzą, że są 
otwarci na rozmowy. Takie odby-
ły się również po pikiecie, tyle że 
– poza zbliżeniem stanowisk w 
zakresie powołania zespołu ro-
boczego i gwarancji związanych 
z zabezpieczeniami socjalnymi 
– nie przyniosły konkretnych po-
rozumień. Wideorelację z pikiety 
można obejrzeć TUTAJ…>>

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/komisja-oddzialowa-nszz-solidarnosc-w-auchan-rumia
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-gdanskiej-oswiatowej-solidarnosci-do-premiera-w-trosce-o-zdrowie-w-czasie-epidemii
www.radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/117148-jak-kontrolowac-efektywnosc-pracownikow-podczas-pracy-zdalnej-z-pomoca-przychodzi-miekki-monitoring
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/urzad-pracy-podsumowuje-sytuacje
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Wyrazem tego czy jestem egoista czy altruistą jest noszenie maseczki i 
zachowanie innych reguł; dystansu, dezynfekcji. Premier zapowiedział, że 
będą dalsze obostrzenia i ten hamulec musimy nacisnąć wszyscy bardzo 
mocno. Tutaj chodzi nie tylko o zdrowie ludzi, ale też o wydolność systemu 
opieki zdrowotnej, bo, nie ukrywajmy, w tej chwili tę wydolność testujemy. 

Minister zdrowia Adam Niedzielski dzisiaj w Sejmie 

1984

Tyle laboratoriów w Sanepidach zostało zlikwidowanych w okresie 
2010-2015, o czym poinformował w środę w Sejmie premier Mate-
usz Morawiecki wskazując na działania Platformy Obywatelskiej. Jak 
dodał, w 2016 roku proces został zatrzymany i dzięki temu obecnie 
możliwości wykonywania testów są znacznie większe. 

Porwanie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki

 19.10.1997 r.  
Dwóch posłów 
Akcji Wyborczej 
Solidarność zawie-
siło krzyż w sali 
obrad Sejmu (wisi 
do dzisiaj).

 21.10.2010 r.  
Piotr Duda został 
wybrany na prze-
wodniczącego 
Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidar-
ność”.

 25.10.1987 r.  
Powołano Krajową 
Komisję Wyko-
nawczą NSZZ 
„Solidarność” 
z połączenia Tym-
czasowej Komisji 
Koordynacyjnej 
oraz Tymczasowej 
Rady NSZZ „S”.

19 października 1984 roku ks. 
Jerzy Popiełuszko został porwany 
przez funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa, którzy mieli rozkaz 
zamknąć usta niepokornemu ka-
płanowi. Ks. Jerzy wracał do Warsza-
wy z mszy w bydgoskim kościele. 
W Górsku k. Torunia został porwa-
ny i zamordowany przez funkcjo-
nariuszy Samodzielnej Grupy „D” 
Departamentu IV MSW do walki z 
Kościołem. Przed śmiercią kapelan 
„Solidarności” był torturowany. 

W 1983 r. wszczęto śledztwo 
pod zarzutem, iż „przy wykony-
waniu obrzędów religijnych (…) w 
wygłaszanych kazaniach naduży-
wał wolności sumienia i wyznania 
w ten sposób, że permanentnie 
oprócz treści religijnych zawie-
rał w nich zniesławiające władze 
państwowe treści polityczne (…)”. 
Rzecznik rządu Jerzy Urban ka-
zania ks. Jerzego nazywał „sean-

sami nienawiści”, padały zarzuty 
o przechowywaniu amunicji. Gen. 
Jaruzelski miał powiedzieć do gen. 
Kiszczaka we wrześniu 1984 roku: 
„Załatw to, niech on nie szczeka”. 

30 października 1984 r. obcią-
żone kamieniami zmasakrowane 
zwłoki ks. Popiełuszki wyłowiono 
z zalewu na Wiśle koło Włocławka. 
Jego pogrzeb, który odbył się 3 li-
stopada 1984 r., przekształcił się w 
wielką manifestację patriotyczną. 
Sprawcy mordu zostali skazani na 
kary od 14 do 25 lat więzienia. Po 
interwencji szefa MSW gen. Kisz-
czaka oraz amnestii wyroki zmniej-
szono im odpowiednio od 4 lat i 6 
miesięcy do 15 lat. Nigdy nie ukara-
no politycznych mocodawców. 

W 2014 bł. ksiądz Jerzy Popie-
łuszko został ogłoszony patronem 
NSZZ „Solidarność”.
Więcej o ks. Jerzym Popiełuszce 
i jego męczeńskiej śmierci >>

Przypominamy, że w związku z istniejącym 
zagrożeniem w budynku Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” obowiązuje 
zasada zakrywania ust i nosa w przestrzeni 
wspólnej. W dalszym ciągu biura oddziałów 
w powiatach strefy żółtej i czerwonej pozo-
stają nieczynne dla interesantów.

Telefony oraz adresy kontaktowe do 
poszczególnych działów, sekcji, a także 
oddziałów Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność” można sprawdzić na naszej stronie internetowej 
www.solidarnosc.gda.pl oraz TUTAJ…>> 

Jak pracuje obecnie „Solidarność”?
Wojewódzka Stacja Sanitarno-

-Epidemiologiczna w Gdańsku 
poinformowała dziś (środa) o 548 
nowych przypadkach zakażeń. 
Najwięcej ze zdiagnozowanych 
osób jest z Gdańska (127), Gdyni 
(51) oraz powiatów starogardz-
kiego (49), kartuskiego (40), wej-
herowskiego (31) i ze Słupska. 
We wszystkich pozostałych po-
morskich powiatach oraz Sopocie 
(miasto na prawach powiatu) wy-
krytych zostało poniżej 30 przy-
padków. Zmarło kolejnych siedem 
osób (a łącznie od początku epi-
demii już prawie dwieście).  

Sanepid zwraca również uwa-
gę na ogniska koronawirusa, 

wśród których – ze względu na 
największą liczbę zakażeń – zna-
lazły się domy pomocy społecznej 
(w Gdyni oraz powiatach wejhe-
rowskim, kartuskim i bytowskim), 
szpitale (w Trójmieście oraz po-
wiatach kościerskim, tczewskim, 
kartuskim i gdańskim), szkoły i 
kościoły (w Słupsku i powiecie 
słupskim) oraz wycieczka (w tym 
samym powiecie). 

–  Państwowi powiatowi in-
spektorzy nadzorują ponadto 
ogniska rodzinne, w których wy-
stępują zakażenia wirusem Sars-
-CoV-2 we wszystkich powiatach 
województwa pomorskiego – in-
formuje Sanepid. 

Koronawirus na Pomorzu
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Policjanci na Pomorzu interweniowali w związku z koronawirusem 
już dziesiątki razy i nakładali mandaty za brak maseczek lub kierowali 
sprawy do sądów (jeśli ktoś odmawiał przyjęcia kary) albo – gdy 
maseczka nie zakrywała ust oraz nosa – upominali. 

9 października 2020 zmieniły się 
zasady ustalania podstawy wymiaru 
zasiłków w razie choroby i macierzyń-
stwa. Chodzi o przypadki, gdy praco-
dawca na podstawie przepisów o CO-
VID-19 zmienił wymiar czasu pracy 
lub wprowadził mniej korzystne wa-
runki. Dzięki zmianie możliwe będzie 
przeliczenie obniżonych zasiłków. Na-
stąpi jednak to tylko na wniosek. 

W trakcie pandemii wielu pra-
cowników pobierało zasiłki na opiekę 
nad dziećmi lub chorobowe. W tym 
samym czasie pracodawcy korzystali 
z rozwiązań tarczy antykryzysowej, 
np. zmniejszając pracownikom wy-
miar etatu, co odbijało się na wyna-
grodzeniach. Niższe pensje przełożyły 
się na niższą wysokość wypłacanych 
zasiłków: opiekuńczych, chorobo-
wych i macierzyńskich.

W myśl znowelizowanych 
przepisów, podstawa wymiaru 
zasiłku nie będzie uwzględniała 

obniżonego wymiaru czasu pra-
cy lub mniej korzystnych zasad 
wynagrodzenia spowodowanych 
COVID-19, ale pod pewnym wa-
runkami: jeżeli nastąpiło to okre-
sie wcześniej pobieranego zasiłku, 
a między okresami pobierania 
wcześniejszego i kolejnego zasił-
ku nie było przerwy albo przerwa 
była krótsza niż trzy miesiące. 
Osób, które spełniają powyższe 
warunki nie będzie obowiązywał 
przepis o ustaleniu na nowo pod-
stawy wymiaru zasiłku, gdy zmia-
na wymiaru czasu pracy nastąpiła 
w miesiącu, w którym powstała 
niezdolność do pracy albo w okre-
sie 12 miesięcy poprzedzających 
jej powstanie. W ich przypadku 
podstawa wymiaru zasiłku nie bę-
dzie ustalana ponownie, tylko po-
zostanie na tym samym poziomie 
co przy wcześniejszym zasiłku.

Krzysztof Cieszyński

Z powodu COVID ZUS 
wprowadza zmiany

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
www.solidarnosc.gda.pl/kontakt
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/19-pazdziernika-1984-meczenska-smierc-kapelana
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