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Do szkół w styczniu
Przedłużenie nauki zdalnej obo-

wiązuje we wszystkich szkołach do 
Świąt Bożego Narodzenia. Później  
jest przerwa noworoczna. Na począt-
ku stycznia 2021 r. wszyscy uczniowie 
z całej Polski pójdą na zimowe ferie. 
Potrwają one od 4 stycznia do 17 
stycznia 2021. Przedszkola i żłobki 
pracują. Więcej...>>

Nie liberalizacji
– Nie pozwolimy, by pracodaw-

cy wykorzystywali pandemię koro-
nawirusa do partykularnych intere-
sów – oświadczył przewodniczący 
KK NSZZ „S” Piotr Duda. Ma to zwią-
zek z projektem wprowadzenia 
dodatkowych niedziel handlowych 
w grudniu i styczniu. „S” godzi się, 
by wspomóc przedsiębiorców, ale 
nie pracą w niedziele. 

Spotkanie 
z inspektorem

O prawach pracowników w cza-
sie pandemii, pracy zdalnej, bez-
pieczeństwie pracowników handlu 
23 listopada br. rozmawiał lider „S” 
Piotr Duda z głównym inspektorem 
pracy Andrzejem Kwalińskim. To 
pierwsze spotkanie po nominacji 
Kwalińskiego we wrześniu br.  Pań-
stwowa Inspekcja Pracy jest jednym 
z sojuszników Związku w walce 
o prawa pracownicze.  Więcej...>>

Szkolenia on-line
Dział Szkoleń ZRG NSZZ „S” 

zaprasza na szkolenia „on-line”. Te-
maty: ZFŚ (1 grudnia br. godz. 10); 
mobbing (3 grudnia, godz. 10). 
Zgłoszenia przyjmuje Irena Jenda: 
tel. 502 172 288, adres e mail: i.jen-
da@solidarnosc.gda.pl. Zgłoszenia 
należy składać za pośrednictwem 
Komisji Zakładowej. Więcej...>>

Wilczy bilet
Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Gdań-

sku orzekał w precedensowej spra-
wie odszkodowania za zakaz pra-
cy w stanie wojennym dla Reginy 
Jung. „Wilczy bilet” uniemożliwiał 
jej w PRL pracę po zdławieniu „So-
lidarności” w latach 80. Ogłoszenie 
wyroku 1 grudnia br. o godz. 13.

Więcej...>>
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GUS opublikował dane o pol-
skiej produkcji przemysłowej. Pro-
dukcja w październiku  br. jest na 
poziomie niewiele większym niż 
przed rokiem. Wzrost nie przekro-
czył 1 proc.  W październiku br. od-
notowano spadek produkcji w skali 
r/d/r dóbr związanych z energią o 
7,8 proc., dóbr inwestycyjnych o 1,4 
proc., a dóbr konsumpcyjnych (nie-
trwałych) o 0,3 proc. – czytamy w 

komunikacie GUS.  Spadek produk-
cji sprzedanej przemysłu wystąpił 
m.in. w produkcji maszyn i urzą-
dzeń o 14,3 proc., w wydobywaniu 
węgla kamiennego i brunatnego 
o 10,8 proc., produktów rafinacji
ropy naftowej o 10 proc. Lepiej 
radziły sobie firmy produkujące
urządzenia elektryczne – wzrost 
o 17,4 proc. Progres nastąpił w 
produkcji komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych o 8,2 
proc., wyrobów z drewna o 7,4 
proc. i mebli o 5,5 proc., wyrobów 
chemicznych o 5,4 proc., tworzyw 
sztucznych o 4,4 proc.

W okresie styczeń br. – paź-
dziernik br. produkcja sprzedana 
przemysłu była o 2,7 proc. niższa 
w porównaniu z analogicznym 
okresem ubiegłego roku.  

Więcej...>>

 21 listopada br. premier Ma-
teusz Morawiecki ogłosił decyzję 
rządu o wprowadzeniu obostrzeń 
związanych z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa i COVID-19.

– Rozpoczynamy dziś sto dni 
solidarności, które pozwolą nam 
lepiej przejść przez ten okres. Na 
końcu tego okresu będzie pewnie 
dostępna szczepionka – obwieścił 
szef rządu i przyznał, że „wiele na-
szych przewidywań dotyczących 
koronawirusa było błędnych”.   

Po 9 miesiącach pandemii rząd 
przedstawił pierwszy „długofalo-
wy”, bo obliczony na 3 miesiące, 
plan działań – „100 dniami soli-
darności”. W konferencji prasowej 
wzięli udział: premier Mateusz 
Morawiecki, wicepremier, minister 
rozwoju, pracy i technologii Jaro-

Zgodnie z art. 15g ust. 11 ustawy antykry-
zysowej porozumienia zawiera pracodawca 
oraz organizacje związkowe. Tylko jeżeli u pra-
codawcy nie działa zakładowa organizacja 
związkowa, porozumienie to może być zawarte 
z przedstawicielami pracowników. Dotyczy to 
wszystkich podmiotów bez względu na indeks 
zatrudnienia. W woj. pomorskim znakomita 
większość porozumień zawartych jest przez 
przedstawiciela/li pracowników. 3 procent 

wszystkich pracodawców, u których obowiązuje, bądź obowiązywało 
porozumienie, zawarło je z organizacjami związkowymi. W pozosta-
łych przypadkach porozumienie zawarto z przedstawicielami pracow-
ników. Proporcja jest inna w odniesieniu do dużych i wielkich zakła-
dów pracy (od 50 zatrudnionych): 34 na 216 pracodawców zawarło 
porozumienie z organizacjami związkowymi. Do OIP Gdańsk nie zgła-
szano informacji, aby w zakładach, gdzie działają związki zawodowe 
zawarto porozumienia z przedstawicielami pracowników. 

Agnieszka Dobrodziej, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy  
ds. Nadzoru w Gdańsku

Fragment rozmowy, która ukaże się w „Magazynie Solidarność 12/2020

Sto dni solidarności

sław Gowin oraz minister zdrowia 
Adam Niedzielski.

– To jest trudny plan, jego po-
wodzenie zależy od każdego z 
nas. Stawką w walce jest ludzkie 
życie, zdrowie i miliony miejsc 
pracy – powiedział Gowin. 

Wyznaczono „etap odpowie-
dzialności” oraz „etap stabilizacji”, 
najwcześniej od 28 grudnia oraz 

zależnie od sytuacji epidemicz-
nej „kwarantanny narodowej”, 
wprowadzonej w ostateczności. 
Pierwszy etap rusza 28 listopada 
i zakończy się po świętach (27 
grudnia br.). Etap stabilizacji ma 
polegać na powrocie do podziału 
Polski na strefy – czerwoną, żółtą 
i nową – zieloną. 

Więcej...>>

W trakcie „Strajku Kobiet” przy 
Targu Drzewnym w Gdańsku znisz-
czona została elewacja budynku 
należącego do NSZZ „Solidarno-
ści”, w którym są biura posłów PiS. 
Prezydent Gdańska Aleksandra 
Dulkiewicz zrobiła sesję zdjęciową 
na tle zniszczonej elewacji. O tej 
sytuacji na antenie Radia Gdańsk 
mówił 23 listopada br. Romana 
Kuzimskiego, wiceprzewodniczą-
cy ZRG NSZZ „Solidarność”. 

Więcej...>>

Przemysł wciska hamulec

Posłuchaj  
w Radiu Gdańsk

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sto-dni-solidarnosci-w-obliczu-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przemysl-wciska-hamulec
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/gosc-dnia-radia-gdansk/item/118511-wiceprzewodniczacy-gdanskiej-solidarnosci-skoro-wladze-gdanska-mogly-sie-lansowac-na-tle-zniszczonych-budynkow-niech-naprawia-szkody
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/do-szkol-stacjonarnych-uczniowie-wroca-18-stycznia-2021-roku
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotkanie-piotra-dudy-z-glownym-inspektorem-pracy
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/o-odszkodowanie-za-represje-i-pozbawienie-pracy
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-najblizsze-szkolenia-on-line
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Zdjęcia prezydent Gdańska na tle zniszczonej elewacji na Targu Drzew-
nym były promocją zachowań przekraczających normy cywilizowanego 
dialogu. Nie robiła tego egzaltowana nastolatka, a szefowa półmiliono-
wego miasta. Pozowanie na tle zniszczeń, podpisywanie się na banerze 
z protestu jest wyrazem poparcia. Takie zachowanie, nielicujące z powa-
gą urzędu sprawia, że mniej dziwi zachowanie młodzieży.

Kazimierz Smoliński, poseł PiS. 

 24.11.1980 r.  
MKZ NSZZ 
„S” Mazowsze 
zapowiedział akcję 
protestacyjną po 
aresztowaniu Jana 
Narożniaka i Piotra 
Sapełły i zażądał 
powołania komisji 
sejmowej do zba-
dania działalności 
prokuratury, MO i SB.

 25.11.1917 r.  
W Rosji odbyły 
się częściowo 
wolne wybory 
parlamentarne. 
Eserowcy uzyskali 
410, bolszewicy 
175 na 707 miejsc, 
Konstytuanta 
zebrała się tylko 
raz nim została 
rozpędzona.  

 29.11.1830 r.  
Sprzysiężeni ze 
Szkoły Podcho-
rążych Piechoty 
pod wodzą Piotra 
Wysockiego roz-
poczęli powstanie 
listopadowe.

O tyle razy wyższa jest siła nabywcza obywatela Liechtensteinu (ma 
do dyspozycji 64 240 euro na rok) od siły nabywczej mieszkańca 
Ukrainy, którego średnioroczny dochód rozporządzalny wynosi 
1703 euro. Polak dysponuje sumą średnio 7143 euro (po potrąceniu 
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne).

Od 28 listopada br. przywracane 
będzie funkcjonowanie sklepów i 
usług w galeriach i parkach handlo-
wych w ścisłym reżimie sanitarnym 
(na każdą osobę musi przypadać 
przynajmniej 15 metrów kwadra-
towych), w przestrzeni publicznej 
jest obowiązek zasłaniania nos i 
usta. Przy wejściu do sklepu zde-
zynfekować należy ręce. Rada Sek-
cji Krajowej Pracowników Handlu 
NSZZ „Solidarność” poparła apel 
Związku Polskich Pracodawców 
Handlu i Usług w sprawie otwarcia 
galerii handlowych, których funk-

cjonowanie zostało ograniczone ze 
względu na ryzyko transmisji CO-
VID-19. Oczywiście przy zachowa-
niu dotychczasowych ograniczeń 
dotyczących handlu w niedziele. 
Nowy, dzisiejszy, projekt przewi-
duje, że w grudniu będziemy mieć 
dodatkową niedzielę handlową. 
Zakupy będziemy mogli zrobić nie 
tylko 13 i 20, ale też 6 grudnia br., 
w Mikołajki.

Placówki gastronomiczne, 
kina, teatry, siłownie i kluby fitness
będą zamknięte co najmniej do 27 
grudnia br. Więcej...>>

13 listopada br. Pan powołał do 
wieczności śp. Jana Marczaka (lat 
85), przyjaciela bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, organizatora wart przy 
grobie Ks. Jerzego. Pogrzeb odbył 
się 19 listopada br. na cmentarzu w 
Izabelinie na skraju Puszczy Kam-
pinoskiej. Cześć Jego Pamięci!

– Bardzo dobrze rozumiałem się z 
księdzem Jerzym. Mieliśmy podobne 
przemyślenia w różnych sprawach. 
Podobnie myśleliśmy o idei Soli-
darności – wspominał Jan Marczak, 
organizator Kościelnej Służby Po-
rządkowej Totus Tuus przy parafii św.

Stanisława Kostki na Żoliborzu. Był 
on pracownikiem Huty Warszawa. W 
1980 roku i po wprowadzeniu stanu 
wojennego brał aktywny udział w 
strajku w hucie. W 1980 r. wszedł w 
skład delegacji, która poszukiwała 
księdza do odprawienia mszy św. na 
terenie zakładu. 31 sierpnia 1980 r. 
do Huty Warszawa przybył ks. Popie-
łuszko. Rozpoczęła się Jego wyjątko-
wa misja. 

Niezwykła warta przy grobie ks. 
Jerzego Popiełuszki przy kościele 
św. Stanisława Kostki na Żoliborzu 
trwa już 36 lat.   

Odszedł przyjaciel 
bł. ks. Jerzego 

Jan Marczak w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu Gdańsk Emaus w 2015 r. 
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Sklepy w galeriach W Wolnym Mieście Gdańsku 
26 listopada 1921 r. powstała 
Gdańska Macierz Szkolna. Nawią-
zywała do organizacji kulturalno-
-oświatowej utworzonej w 1905 
r. Pierwszym jej przewodniczącym 
był dr Franciszek Kubacz, a wśród 
założycieli byli ks. Leon Miszewski 
i pisarz Stanisław Przybyszewski. 
Zadaniem Macierzy było zakła-
danie, utrzymanie i popieranie 
polskich instytucji lub zakładów 
oświatowych i wychowawczych, 
prowadzenie czytelni ludowych i 
kursów, organizowanie odczytów, 
konferencji i wycieczek, zakładanie 
burs i pensjonatów dla młodzieży, 
przyznawanie stypendiów i zapo-
móg, wydawanie książek i czaso-
pism szkolnych, budowa szkół. 

Staraniem Macierzy utworzo-
no w WMG w 1922 r. polskie gim-
nazjum i szkołę powszechną wraz 

z jej filiami. W 1926 r. powołano
zawodową Polską Szkołę Handlo-
wą, a dla jej absolwentów szkołę 
średnią – Polską Wyższą Szkołę 
Handlową. W 1934 r. Macierz prze-
jęła nadzór nad Konserwatorium 
Muzycznym, założonym w 1929 
r. przez Polskie Towarzystwo Mu-
zyczne. W 1937 r. zaczęła pracę Za-
wodowa Szkoła Dokształcająca.  

Macierz zajmowała się roz-
wojem polskiej kultury. W 1929 
r. zaczął działać Teatr Macierzy 
Szkolnej w Gdańsku. Od 1934 r. 
polskie szkoły Macierzy Szkolnej 
w Gdańsku podlegały polskiemu 
Ministerstwu Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. 

Macierz Szkolna była formą wal-
ki z germanizacją społeczności pol-
skiej w WMG, która  stanowiła ok. 
10 procent ludności (35 tys. na 379 
tys. mieszkańców WMG w 1926 r.).  

HISTORIA 1921
Macierz Szkolna 

– Jak można wartościować 
zdrowie i życie ludzkie ze względu 
na wykonywany zawód? Jak moż-
na w cyniczny sposób segregować 
ludzi na lepszych i gorszych – pyta 
lider „Solidarności” Piotr Duda pre-
miera Mateusza Morawieckiego. 
Chodzi o zapisy ustawy „covido-
wej” różnicującej dodatki dla opie-
ki zdrowotnej, zaangażowanej 
w walce z koronawirusem.

Minister zdrowia wydał polece-
nie prezesowi NFZ o wypłacie 100-
-procentowego dodatku medy-
kom i pielęgniarkom, pracującym 
bezpośrednio przy pacjentach 
z COVID-19. Pominięto natomiast 
salowe, sanitariuszy, sanitariuszki, 
pracowników technicznych i wiele 
innych osób bez których oddział 
szpitalny nie może normalnie 
funkcjonować. Więcej...>>

Apel do premiera 

Od piątku 27 listopada br. startuje akcja Państwowej Inspekcji 
Pracy (OIP Gdańsk) i „Magazynu Solidarność”. Dyżury telefoniczne 
będą się odbywać w środy i piątki w godzinach 10.00–13.00 pod 
specjalnie utworzonym numerem telefonu: 571 868 587. 

Specjaliści prawa pracy z OIP Gdańsk udzielą czytelnikom Maga-
zynu Solidarność porad z zakresu prawnej ochrony pracy głównie 
związanych z wykonywaniem pracy w czasie pandemii COVID-19.

Dyżury prowadzone będą do końca grudnia br., a w styczniu br. opubli-
kujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Więcej...>>

Zapytaj inspektora pracy

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sto-dni-solidarnosci-w-obliczu-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/piotr-duda-jak-mozna-wartosciowac-zdrowie-i-zycie-ludzkie-ze-wzgledu-na-wykonywany-zawod
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/masz-watpliwosci-zapytaj-inspektora-pracy-na-specjalnej-infolinii
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