
SKRÓTEM

iBiS NSZZ

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Patologie umów 
śmieciowych

Od nowego roku pracodawcy 
będą musieli zgłaszać do ZUS-u 
zawierane z pracownikami umowy 
o dzieło. Czy to krok do oskładko-
wania wszystkich umów cywilno-
-prawnych? – Umowa “śmieciowa” 
jest legalna, lecz stosowana w spo-
sób nielegalny - mówił w audycji 
“Głos pracownika” Marek Lewan-
dowski, rzecznik prasowy NSZZ 
“Solidarność”. – Sama umowa 
zlecenie, umowa o dzieło, czy fał-
szywe samozatrudnienie w istocie 
nie jest umową “śmieciową”. Gdy 
pracodawca stosuje taką pozako-
deksową formę zatrudnienia tam, 
gdzie powinien być etat, dopiero 
wtedy występuje zjawisko “śmie-
ciówki”.  Całą audycję można od-
słuchać TUTAJ... >> 

Jest wyrok
Sąd Apelacyjny w Gdańsku 

ogłosił 1 grudnia wyrok w prece-
densowej sprawie odszkodowania 
za zakaz pracy i więzienie w stanie 
wojennym. Na jego mocy Reginie 
Jung przyznane zostało ponad 574 
tys. zł. Członkowie Stowarzyszenia 
Godność, skupiającego represjono-
wanych, oklaskami przyjęli werdykt. 
– Czułem, że jestem w polskim są-
dzie, że werdykt jest sprawiedliwy 
– powiedział Czesław Nowak, gdań-
ski portowiec, więziony w stanie 
wojennym, prezes Stowarzyszenia 
Godność. Więcej na ten temat na 
naszej stronie TUTAJ... >>

Komiks  
o Bądkowskim

“Fala wolności. Opowieść o Le-
chu Bądkowskim” - taki tytuł nosi 
komiks, który został przygotowany 
z okazji tegorocznych obchodów 
Roku Lecha Bądkowskiego, współ-
założyciela Zrzeszenia Kaszub-
skiego, rzecznika MKS w Stoczni 
Gdańskiej, sygnatariusza Porozu-
mień Sierpniowych. Autorami są 
Witold Tkaczyk, który odpowia-
dał za scenariusz oraz Krzysztof 
Budziejewski, autory rysunków. 
Publikacja została wydana przez 
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Gdańsku. 
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Mimo protestu niedziela będzie handlowa?

Od piątku 27 listopada br. wystartowała akcja 
Państwowej Inspekcji Pracy (OIP Gdańsk) i „Maga-
zynu Solidarność”. Dyżury telefoniczne odbywają 
się w środy i piątki w godzinach 10.00–13.00 pod 
specjalnie utworzonym numerem telefonu: 571 868 
587. Specjaliści prawa pracy z OIP Gdańsk udzielają 

czytelnikom Magazynu Solidarność porad z zakresu 
prawnej ochrony pracy głównie związanych z wyko-
nywaniem pracy w czasie pandemii COVID-19.

Dyżury prowadzone są do końca grudnia br., a w 
styczniu br. opublikujemy odpowiedzi na najczęściej za-
dawane pytania. Więcej...>>

Zapytaj inspektora pracy

– Idea upamięnienia ofiar ko-
munistycznej zbrodni z 1970 roku 
pojawiła się wśród ludzi zaraz po 
tamtych wydarzeniach – mówi 
Janusz Śniadek, były przewod-
niczący KK NSZZ „Solidarności” 
w rozmowie na temat pomnika 
Ofiar Grudnia ’70 w Gdyni oraz
działalności Społecznego Komi-
tetu Budowy tego pomnika. Ze 
względu na zbliżającą się rocznicę 
tragicznym wydarzeniom poświę-
camy wiele miejsca. Oprócz tego 
piszemy także m.in. o pieniądzach 
dla instytucji kultury, które zostały 
przyznane, następnie wstrzymane 
i… przekazane, porozumieniach 

antykryzysowych oraz pra-
cy zdalnej (warto wiedzieć, 
że aż 77 procent badanych 
przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy stwierdziło, 
że chciałoby w przyszłości 
łączyć pracę zdalną z pracą 
w siedzibie pracodawcy). 
Wspominamy dwie osoby, 
które odeszły; Alicję Ko-
walczyk, działaczkę stocz-
niowej „Solidarności” oraz 
Jana Marczaka, przyjaciela błogo-
sławionego księdza Jerzego. Pole-
camy również naszą nową rubrykę 
sportową, w której przedstawiamy 
hobby i pasje członków Związku. 

W tym wydaniu 
publikujemy rozmowę z nurkiem 
i fanem crossfitu, czyli Romanem
Kuzimskim, zastępcą przewodni-
czącego ZRG NSZZ „Solidarność”. 

Posłowie zdecydowali, że 6 
grudnia będzie niedzielą handlo-
wą. Mimo protestów związkow-
ców z NSZZ „S” stosowny zapis 
znalazł się w noweli ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-
-19. Za nowelizacją głosowało 444 
posłów, przeciw było 4, a 3 wstrzy-
mało się od głosu.

– Okres przedświąteczny, 
zwłaszcza przed Świętami Bo-
żego Narodzenia, jest okresem, 
w którym liczba klientów doko-
nujących zakupów jest znaczna. 
Aby rozłożyć ten proces w czasie, 
a tym samym zmniejszyć liczbę 
klientów robiących zakupy w tym 
samym czasie, zasadne jest wpro-
wadzenie dodatkowej niedzieli 
handlowej – można przeczytać w 
uzasadnieniu. 

Przywrócenie handlowych 
niedziel w grudniu postulowała 
w ubiegłym miesiącu branża han-
dlowa (to m.in. skupiająca sieci hi-

permarketów Polska Organizacja 
Handlu i Dystrybucji oraz i Zwią-
zek Polskich Pracodawców Handlu 
i Usług). Postulat został zaakcepto-
wany, mimo że pracownicy han-
dlu, obok kilku innych branż, są na 
pierwszej linii zagrożenia korona-
wirusem. Zamiast łamać zasadę 
wolnych niedziel i przypilnować 
przestrzegania przepisów związa-
nych z noszeniem maseczek, które 
są nagminnie łamane, postano-
wiono otworzyć dodatkowo skle-
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Grudniowe wydanie 
Magazynu

py w niedzielę. Przynajmniej póki 
co, ponieważ nie wszystko jest 
jeszcze stracone. Senat przegłoso-
wał kilkaset poprawek do “tarczy 
6.0”, po czym przerwał obrady do 
2 grudnia. W tej sytuacji możliwe 
będzie zwołanie dodatkowego 
posiedzenia Sejmu na piątek 4 
grudnia. A to oznacza, że ostatecz-
nie Sejm przyjmie ustawę, która 
będzie regulować handel 6 grud-
nia, dwa dni przed tym terminem, 
w piątek 4 grudnia. 

Przywrócenie handlowych niedziel, mimo zagrożenia, postulowała 
branża handlowa.

www.radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/118837-czy-zmiany-w-przepisach-zlikwiduja-umowy-smieciowe-zrodlem-patologii-jest-ich-naduzywanie
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wilczy-bilet-byl-celowa-represja-za-dzialalnosc-patriotyczna-jest-wyrok-sadu
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/masz-watpliwosci-zapytaj-inspektora-pracy-na-specjalnej-infolinii
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WYDARZYŁO SIĘ
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
1,8 proc.

Władza ludowa miała różne możliwości, żeby dręczyć człowieka; nie 
dostawał pracy, wielu wyjeżdżało za granicę, emigrowało, bo z czegoś 
trzeba było żyć (...) Jeśli ktoś mówi, że dziś jest gorzej niż za komuny, to 
nie wie, o czym mówi. 

Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność  
na antenie „Radia Gdańsk”

 1.12.1922 r.  
Sejm I kadencji 
na inauguracyj-
nym posiedzeniu 
wybrał na swego 
marszałka Macieja 
Rataja.

 2.12.1981 r.  
Milicja oraz ZOMO 
dokonały pacyfika-
cji strajku w Wyż-
szej Oficerskiej
Szkole Pożarnictwa 
w Warszawie.

 3.12.1984 r.  
W zespole Szkół 
Zawodowych 
we Włoszczowie 
rozpoczął się strajk 
w obronie krzyży. 

ZUS INFORMUJE

Tyle będzie wynosić – według projektu przyszłorocznego budżetu 
Polski przyjętego przez sejmową Komisję Finansów Publicznych – in-
flacja w 2021 roku. Dodajmy, że ten rok, według jesiennych szacun-
ków, może zamknąć się na poziomie zbliżającym się do 4 procent. 

Władze komunistyczne roz-
poczęły przygotowania do wpro-
wadzenia stanu wojennego już w 
czasie strajków sierpniowych 1980 
roku. Rejestracja „Solidarności” 
10 listopada 1980 roku była tylko 
przykrywką do rozprawienia się ze 
Związkiem. 

12 listopada 1980 roku Woj-
ciech Jaruzelski poinformował o 
przygotowanych aktach praw-
nych niezbędnych do wprowadze-
nia stanu wojennego oraz listach 
z około 13 tysiącami działaczy 
opozycji przeznaczonych do in-
ternowania. Piątego grudnia 1980 
na szczycie państw Układu War-
szawskiego I Sekretarz KC PZPR 
Stanisław Kania przedstawił swój 
plan rozbicia Solidarności. Woj-
ciech Jaruzelski rozszerzył go o 
opcję alternatywną, w razie niepo-
wodzenia planu Kani, zakładając 
rozwiązanie siłowe w formie stanu 
wojennego, domagając się inter-

wencji wojsk Układu Warszawskie-
go czemu przeciwne były władze 
Związku Sowieckiego. 

W lutym 1981 roku ustalono, że 
wprowadzenie stanu wojennego 
powinno być przygotowane pod 
względem propagandowym, tak 
aby opinia publiczna zaakcepto-
wała jego celowość, a we wrześniu 
na posiedzeniu KOK jego uczest-
nicy stwierdzili, że potrzebna jest 
jedynie decyzja polityczna, ale na-
leży z nią poczekać do pojawienia 
się pretekstu. 

Oficjalnym powodem była
pogarszająca się sytuacja gospo-
darcza, natomiast rzeczywistym 
– obawy reżimu komunistyczne-
go przed utratą władzy. Według 
badań OBOP z czerwca 1981 roku 
działania KC PZPR pozytywnie 
oceniało jedynie 6 proc. respon-
dentów, natomiast „Solidarność” 
aż 62 proc. Stan wojenny wprowa-
dzono z 12/13 grudnia 1981 roku.

HISTORIA 1980/81
Przygotowania do stanu wojennego

Trwają przygotowania do 
obchodów 50 rocznicy Grudnia 
’70. W planie jest m.in. osłonię-
cie okolicznościowej wystawy, 
msza św. w kościele Świętej Bry-
gidy oraz koncert Capella Geda-
nensis. Katalog uroczystości nie 
jest zamknięty, a poszczególne 
elementy mogą zostać zmienio-
ne, m.in. z uwagi na epidemię. 
Aktualne informacje będzie 
można znaleźć na www.solidar-
nosc.gda.pl.  

Obchody 50 rocznicy 

Wypłata zasiłku opiekuńcze-
go została przedłużona do 24 
grudnia 2020 r. Ma to związek 
z trwającą pandemią COVID-19. 

Z zasiłku można z zasiłku skorzy-
stać m.in. w przypadku zamknięcia 
żłobka, przedszkola, szkoły lub innej 
placówki, do której uczęszcza dziec-
ko. Przysługuje także, gdy te placów-
ki nie są w stanie zapewnić opieki z 
powodu ich ograniczonego przez 
COVID-19 funkcjonowania oraz 
ubezpieczonym rodzicom dzieci do 
16 lat, które mają orzeczenie o nie-
pełnosprawności, do 18 lat, w przy-
padku umiarkowanego bądź znacz-
nego stopnia niepełnosprawności 
oraz do 24 lat, jeśli mają orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek przysługuje 
także wtedy, gdy z powodu COVID-
-19 dzieckiem nie może zaopiekować 
się niania, z którą rodzic ma zawartą 
umowę lub opiekun dzienny. Upraw-
nieni do niego są również rodzice 

lub opiekunowie pełnoletnich osób 
niepełnosprawnych, którzy nie mogą 
wykonywać pracy, bo muszą zapew-
nić swoim podopiecznym opiekę 
w przypadku zamknięcia placówki, 
do której uczęszczają (chodzi tu o 
szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wycho-
wawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty 
terapii zajęciowej lub inne placówki 
pobytu dziennego o podobnym cha-
rakterze). Jest przyznawany także w 
przypadku, gdy placówka jest otwar-
ta, ale nie może zapewnić opieki do-
rosłej osobie niepełnosprawnej, np. 
ze względu na ograniczenie w liczbie 
podopiecznych.

Co ważne, rodzic nabywa prawo 
do zasiłku opiekuńczego bez okresu 
wyczekiwania, jeśli jest objęty ubez-
pieczeniem chorobowym (np. obo-
wiązkowym z umowy o pracę lub 
dobrowolnym z umowy zlecenia czy 
działalności gospodarczej).

Krzysztof Cieszyński, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS  

województwa pomorskiego 

Dodatkowy czas na zasiłek opiekuńczy

1060 – tylu nowych zakażonych 
zostało zdiangnozowanych na Po-
morzu (dane na środę, 2 grudnia 
2020). 46 osób zmarło, z czego 
33 miało choroby współistnieją-
ce. Oznacza to, że pod względem 
liczby zachorowań w stosunku do 
liczby mieszkańców Pomorskie 
jest wśród najbardziej zagrożonych 
województw. W całej Polsce mamy 

13 855 nowych zakażeń i 609 ofiar
śmiertelnych (520 z tych osób mia-
ło choroby współistniejące). Na 
samym Pomorzu najwięcej przy-
padków jest w Gdyni, Gdańsku, 
Słupsku oraz powiatach wejherow-
skim, kartuskim i gdańskim, a naj-
mniej w powiatach nowodwor-
skim, starogardzkim i sztumskim 
oraz Sopocie. 
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Koronawirus:   
Pomorze wśród najbardziej zagrożonych

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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