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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

Rezygnacja
przedstawicieli
„Solidarności” z członkostwa w Radzie Dialogu Społecznego, oskładkowanie umów zleceń (o co od lat
zabiega NSZZ „Solidarność”) oraz
tzw. pakt społeczny, to główne tematy wczorajszego (wtorkowego)
spotkania szefa „Solidarności” Piotra Dudy z wicepremierem Jarosławem Gowinem. –„Solidarność”
przedstawiła możliwości powrotu
swoich przedstawicieli do RDS
– informuje Marek Lewandowski,
rzecznik przewodniczącego KK
NSZZ „Solidarność”. Więcej… >>

Pekao SA
dla członków Związku

Jeżeli jesteś posiadaczem legitymacji członkowskiej NSZZ
„Solidarność”, możesz skorzystać
z nowej oferty banku Pekao SA. To
dedykowana strona z informacjami o ofercie produktowej, gdzie
można zakładać konta na selﬁe,
wnioskować o kredyt mieszkaniowy w oparciu o video chat z konsultantem banku i gdzie znajdują
się formularze do kontaktu w sprawie sprzedaży pożyczki na telefon.
Więcej… >>

Projekt w sprawie
płacy minimalnej

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy o odpowiedniej płacy minimalnej. Dyrektywa
wskazuje, że państwa które posiadają ustawowo taką płacę, muszą
uwzględnić rolę partnerów społecznych, a przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia brać pod uwagę między innymi siłę nabywczą i
wzrost wydajności pracy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula
von der Leyen wskazuje, że propozycja odpowiedniej płacy minimalnej to ważny sygnał, że także
w czasach kryzysu godność pracy
musi być święta. Z kolei wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej
Valdis Dombrovskis podkreśla, że
ważne jest, aby również pracownicy o niskich zarobkach skorzystali
z przyszłego ożywienia gospodarczego. Więcej... >>

Koronawirus
w zakładach pracy

Stanowisko Prezydium
ZRG NSZZ „Solidarność”
w sprawie profanacji
symbolu Janka
Wiśniewskiego
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SKRÓTEM
Spotkanie
w sprawie RDS

Zagrożenie
epidemiczne
w znaczącym stopniu wpływa na
system pracy w pomorskich ﬁrmach. – Sytuacja jest trudna, ponieważ wiele zleceń, w niektórych
przypadkach nawet 70 procent,
zostało wycofanych, a przyszłości
nie znamy. Poszukiwanie rozwiązań to jedna wielka niewiadoma
– przyznaje Roman Gałęzewski,
przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej.
Dlatego, jak zwraca z kolei uwagę Krzysztof Rekowski, przewodniczący KM NSZZ „Solidarności”
w Zakładach Porcelany Stołowej
Lubiana SA, przydały się rządowe
tarcze. – Dla dużej, znaczącej w regionie ﬁrmy i dla lokalnej społeczności było to niezwykle istotne
– mówi Krzysztof Rekowski.
Cześć osób pracuje zdalnie. Tak
jest np. w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Lęborku. – Biuro funkcjonuje
na miejscu w okrojonym składzie,
a klienci, którzy przychodzą, nie
mają możliwości poruszania się po
całym terenie – informuje Dariusz
Kosior, przewodniczący Komisji

Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w MPWiK w Lęborku.
Podobnie w Polpharmie w Starogardzie Gdańskim: pracownicy
księgowości, logistyki, czyli zatrudnieni poza sferą bezpośredniej produkcji pracują w domu,
w systemie home oﬃce. Dział handlowy pracuje naprzemiennie, aby
nie stwarzać dodatkowego zagrożenia niepotrzebnym kontaktem.
Gorzej, nie tylko pod kątem
pracy, ale i bezpieczeństwa, sytuacja wygląda np. w Biedronkach.
– Zbyt często zdarza się, że klienci
nie mają założonych maseczek lub
przyłbic, co stwarza zagrożenie
dla pracowników – zauważa Piotr
Adamczak, przewodniczący NSZZ
„Solidarność” w Jeronimo Martins
Polska. – Od samego początku epidemii prosiliśmy spółkę o wdrożenie procedur oraz o prawidłowe
zamontowanie płyt pleksi oddzielających kasjera od klienta.
Więcej o sytuacji panującej
w pomorskich zakładach prac,
a spowodowanej koronawirusem
można przeczytać w listopadowym
wydaniu „Magazynu Solidarność”.

Sytuacja na Pomorzu
Jak poinformował dzisiaj przed południem pomorski wojewódzki
inspektor sanitarny, w ciągu ostatniej doby zdiagnozowane zostały kolejne 1352 przypadki SARS-CoV-2. Najwięcej osób jest z Gdyni
(172), Gdańska (145) oraz powiatów wejherowskiego (133), kartuskiego (97) oraz gdańskiego (90). Zmarło kolejnych dwanaście osób (cztery z powiatu puckiego, po dwie z Gdańska, powiatu kartuskiego oraz
wejherowskiego, jedna z Gdyni i jedna z powiatu starogardzkiego).
Zmarli byli w wieku od 61 do 90 lat, dziesięcioro z nich miało choroby
współistniejące.

W dziejach narodu są symbole,
na których buduje on nie tylko pamięć o przeszłości, ale także fundament na przyszłość. Już niedługo
pochylimy się nad oﬁarami Grudnia
70, bezbronnymi robotnikami, ale
także uczniami rozstrzelanymi m.in.
rankiem w czwartek 17 grudnia
1970 roku na rozkaz komunistycznych zbrodniarzy 50 lat temu. Tymczasem w przededniu tej tragicznej
rocznicy właśnie tu na ulicach Gdyni dochodzi do wyjątkowo ohydnej
i nikczemnej profanacji jednego
z drogich nam symboli – gdy „na
drzwiach ponieśli Go Świętojańską”.
Jakże wiele trzeba mieć w sobie nienawiści i pogardy dla własnego narodu, żeby w taki sposób manifestować swoje ideologiczne i polityczne
poglądy.
Prezydium Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” nie
znajduje słów oburzenia, szczególnie
w sytuacji, gdy kilka dni temu pożegnaliśmy jednego z ostatnich bohaterów Grudnia, wówczas sześciokrotnie
postrzelonego i cudem przywróconego życiu. Tych wszystkich, którzy
jeszcze niedawno mieli usta pełne
demokracji i konstytucji wzywamy
do opamiętania. Członków i sympatyków naszego Związku prosimy o
dawanie świadectwa prawdzie i przywiązania do wartości, które pozwoliły
zbudować wolną i suwerenną Ojczyznę. Szyderstwa z drogich symboli,
ﬁzyczne ataki na kościoły, biura poselskie za chwilę przerodzą się w akty
agresji wobec osób.
Dlatego z całą mocą wzywamy
władze wszystkich szczebli i opcji
politycznych do jednoznacznego
odcięcia się i potępienia tego typu
form protestu, a odpowiednie
służby do adekwatnej reakcji.
Krzysztof Dośla,
przewodniczący Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
Stanowisko Rady Oddziału
Gdynia Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” w sprawie
skrajnego nadużycia symboli
Tragedii Grudnia 1970 roku
w Gdyni...>>
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Dodatek nie dla wszystkich

Maria Ochman
Minister zdrowia Adam Niedzielski wydał polecenie prezesowi NFZ,
by każda osoba z personelu medycznego walcząca z COVID-19 otrzymała
o 100 proc. większe wynagrodzenie
w formie świadczenia dodatkowego.
Polecenie, bez czekania na ustawę,
obowiązuje od momentu podpisania, czyli od niedzieli 1 listopada.

Kłopot w tym, że pominięci zostali
m.in. salowe i sanitariusze, przeciwko czemu zaprotestował Krajowy
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ
„Solidarność”. – Bez nich oddziały
szpitalne nie są w stanie normalnie
działać – czytamy w komunikacie
podpisanym przez Marię Ochman,
przewodniczącą Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S”. - Zapomniano
też o pracownikach Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, których udział
w walce z wirusem jest niepodważalny. Mówimy dość dzieleniu pracowników, podziałom na lepszych
i gorszych, na tych bardziej i mniej
potrzebnych. Leczenie pacjenta to
skuteczne działanie całego zespołu.
„Solidarność” domaga się niezwłocznej zmiany decyzji i uwzględnienia
wszystkich zatrudnionych przy opiece nad pacjentami.

PRAWNIK INFORMUJE

Praca zdalna doprecyzowana
w Tarczy Antykryzysowej 4.0
Nowe regulacje wprowadzone
przepisami ustawy z 19 czerwca
2020 r. (o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 czyli
w Tarczy 4.0) objęły istotny w ostatnim czasie obszar regulacji – wykonywanie pracy w sposób zdalny.
Określają warunki, w jakich pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.
Przez pracę zdalną rozumiemy
wykonywanie (przez czas oznaczony) pracy określonej w umowie
o pracę, poza miejscem jej stałego
wykonywania, w celu przeciwdziałania COVID-19.
Wykonywanie pracy zdalnej
może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe
do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być
wykonywana przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Na pracodawcę nałożono obowiązek zorganizowania środków
i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej oraz jej
obsługi logistycznej.
Pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod
warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji
poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy
przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
pracodawcę na szkodę.
Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną
ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności,
uwzględniającą w szczególności
opis tych czynności, a także datę
oraz czas ich wykonania.
Maria Szwajkiewicz

Szkolenie z mobbingu

Dział Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność” zaprasza na szkolenie,
które odbędzie się w formie on-line i będzie poświęcone problemowi mobbingu. Planowany termin to 10 listopada, godzina 10.
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Zgłoszenia przyjmuje Irena Jenda,
kierownik Działu Szkoleń (tel. 502
172 288, e-mail: i.jenda@solidarnosc.gda.pl). Zgłoszenia należy
składać za pośrednictwem Komisji
Zakładowej.
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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
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CYTAT TYGODNIA
Zniesienie ograniczenia handlu w niedzielę przyniesie tylko same minusy. Podczas pandemii to już jest barbarzyństwo. W galeriach handlowych
będą gromadzić się ludzie, bo będzie to jedyna forma spotkania się pod
jednym dachem. Stworzy to kolejne zagrożenie. Nie wyobrażam sobie,
żeby rząd przychylił się do postulatu Senatu.
Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu
NSZZ „Solidarność” w audycji „Głos pracownika”, która emitowana jest
na antenie Radia Gdańsk

LICZBA TYGODNIA

52 procent

Tyle procent osób w Polsce płaci obecnie składki emerytalne w pełnej
wysokości. – To jest dramat, bo przez głupią reformę Donalda Tuska
straciliśmy osiem lat na to, żeby nad systemem emerytalnym pracować. I sytuacja jest coraz gorsza.
Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ „Solidarność”

Pracuje u nas coraz więcej cudzoziemców
Jak wynika z danych zebranych
przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku w okresie od stycznia
do września 2020 roku średnia
miesięczna liczba oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcom wyniosła 10,1 tysiąca. W tym samym czasie w 2019

roku było to 11,1 tysiąca, przy czym
różnica jest spowodowana kwietniowym zamknięciem granic.
Najliczniejsza grupa cudzoziemców została zatrudniona na stanowiskach związanych z prostymi pracami – ponad połowa wszystkich
oświadczeń. Więcej... >>

HISTORIA

Grób Nieznanego Żołnierza
Ideą Grobu Nieznanego Żołnierza, który znajduje się na pl. Piłsudskiego w Warszawie jest uczczenie
pamięci wszystkich poległych
w walce o niepodległość Polski.
Pomysł oddania hołdu poległym w walkach nieznanym żołnierzom narodził się bezpośrednio
po I wojnie światowej we Francji.
Pierwszy na świecie Grób Nieznanego Żołnierza powstał w Paryżu
w 1920 r. W naszym kraju pierwsze inicjatywy stworzenia miejsca upamiętniającego poległych
nieznanych żołnierzy pojawiły się
w 1921, a wyjątkowy pomnik pod
kolumnadą Pałacu Saskiego został
odsłonięty 2 listopada 1925 r. Złożono w nim zwłoki bezimiennego
żołnierza, sprowadzone podczas
specjalnej ceremonii z Cmentarza
Obrońców Lwowa z 1920 roku.
Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie uległ poważnemu uszkodzeniu pod koniec II wojny światowej, kiedy Niemcy zburzyli Pałac
Saski. W 1946 r. pomnik został odbudowany i ponownie odsłonięty.
Obecny kształt to tylko niewielki ocalały fragment przedwojennej

1925

kolumnady Pałacu Saskiego. Na
ﬁlarach grobu znajdują się tablice
z datami pól bitewnych od bitwy
pod Cedynią w 972 r. po 8 maja
1945 r., czyli datę zakończenia II
wojny światowej w Europie.
W 1989 roku w Grobie Nieznanego Żołnierza została złożona
ziemia z mogił katyńskich. Piętnastego sierpnia 2016 r. w dniu
Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda odsłonił
pierwszą tablicę poświęconą żołnierzom wyklętym, uczestnikom
powstania antykomunistycznego.
Dziesiątego listopada 2017 zostały odsłonięte dwie nowe tablice
upamiętniające żołnierzy broniących lokalną społeczność przed
nacjonalistami ukraińskimi z UPA
i OUN na Wołyniu, w Małopolsce
i Wschodniej Lubelszczyźnie.
Przy grobie zawsze płonie znicz,
a służbę pełni warta honorowa
Wojska Polskiego. Znaczenie Grobu
Nieznanego Żołnierza podkreśla
wprowadzony w protokole dyplomatycznym obowiązek odwiedzenia go przez delegacje zagraniczne
składające wizyty w Polsce.

WYDARZYŁO SIĘ


3.11.1922 r.
Powołano Towarzystwo z Ograniczoną Poręką
„Stocznia w Gdyni”.



3.11.1984 r.
W Warszawie
odbył się pogrzeb
księdza Jerzego
Popiełuszki.



6.11.1922 r.
W Toruniu utworzono Oﬁcerską
Szkołę Marynarki
Wojennej.

