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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Głos pracownika

Urlopy macierzyńskie i wycho-
wawcze są dla wielu kobiet nie tyl-
ko czasem poświęconym małemu 
dziecku, ale też okazją do zrealizo-
wania marzenia o powołaniu do 
życia własnej firmy. Na jakich zasa-
dach może funkcjonować taka dzia-
łalność? O tym można było usłyszeć 
w ostatniej audycji „Głos Pracow-
nika” na antenie „Radia Gdańsk”. 
– Przebywając na urlopie macie-
rzyńskim czy rodzicielskim, można 
prowadzić działalność – mówiła Ka-
tarzyna Łodygowska, autorka bloga 
matkaprawnik.pl. – Można również 
ją założyć i jest to chyba najczę-
ściej przeze mnie spotykany sce-
nariusz. Więcej na naszej stronie  
TUTAJ..>>

Nowa Encyklopedia 
Solidarności

Baza działa pod dotychcza-
sowym adresem www.encysol, 
ale w nowej wersji. Jej celem jest 
przedstawianie historii ruchów 
opozycyjnych w PRL w latach 1976-
-1989. Projekt został zainicjowany 
w połowie pierwszej dekady XXI 
wieku, a głównym efektem prac są 
biogramy i hasła rzeczowe. 

Cmentarz  
na Westerplatte

W Muzeum II Wojny Świato-
wej w Gdańsku zaprezentowane 
zostały wyniki konkursu na opra-
cowanie koncepcji urbanistycz-
no-architektonicznej cmentarza 
wojskowego Żołnierzy Wojska 
Polskiego na Westerplatte. – Zwy-
cięski zespół zostanie zaproszony 
do negocjacji – informuje organi-
zator konkursu Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku. W uzasad-
nieniu znalazła się informacja, iż 
praca uzyskała pierwszą nagrodę, 
ponieważ najlepiej ze wszystkich 
realizuje idee konkursu, w tym 
symboliczność przekazu i mini-
malnymi środkami wyrazu organi-
zuje przestrzeń. Więcej na naszej 
stronie TUTAJ...>> 
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Pandemia 
w y w o ł a ł a 
spowolnienie 
gospodarcze 
i raczej zwięk-
szyła ilość 
problemów 
p r a c o w n i -
ków. Musieli-

śmy się dostosować do wymogów 
sanitarnych, lecz Biuro Zarządu Re-
gionu, w zmieniony sposób, funk-
cjonowało. Świadczy o tym liczba 
spraw rozwiązywanych w Dziale 
Prawnym, szkolenia on-line czy re-
alizowane programy europejskie, 
a także redagowane i wydawane 
media związkowe. Liczba rozwią-
zywanych konfliktów i podjętych
interwencji też była niemała. 
W wielu zakładach pracy zawiera-
no porozumienia umożliwiające 
skorzystanie z tarcz antykryzyso-
wych i ochronę miejsc pracy. Dzięki 
temu bezrobocie wzrosło tylko o 1 
procent wobec listopada 2019 i to 
jeden z najlepszych wyników w Eu-
ropie. Mimo wiosennych spadków 
również średnia płaca w sektorze 
przedsiębiorstw nieco wzrosła. 
Wzrosła także płaca minimalna  
i stawka godzinowa. Szybkie de-
cyzje o pomocy podejmowane 
w pierwszej fali pandemii urato-
wały wiele firm i ocaliły tysiące
miejsc pracy. O tym, jak brak takich 
decyzji, pogrąża rynek pracy, bo-
leśnie przekonały się choćby kraje 
południowej Europy. 

Rozpoczęte szczepienia dają 
nadzieję na stopniową poprawę sy-
tuacji w nadchodzącym roku. Mam 
też nadzieję, że wraz z odesłaniem 
koronawirusa w niebyt powróci na 
właściwe tory dialog społeczny. 
Jak w każdym kryzysie, tak i teraz, 
są grupy interesów, które chcą 
przy okazji ugrać coś dla siebie, 
pomajstrować przy prawie pracy, 
np. poluzować ograniczenia w nie-
dzielnym handlu. „Solidarność” nie 
pozwoli, aby sytuacja związana  
z pandemią była wykorzystywana 
do liberalizacji kodeksu pracy, do 
omijania strony społecznej. 

Krzysztof Dośla,  
przewodniczący ZRG NSZZ  

„Solidarność”   

Trudny rok
NASZYM ZDANIEM

Czas pandemii koronawirusa, któ-
ry wiosną zaczął rozprzestrzeniać się 
tak bardzo, że nikt nie mógł się tego 
spodziewać, nie oznaczał uśpienia 
działalności związkowej. Był to nie tyl-
ko czas obostrzeń i ograniczenia praw 
obywatelskich, ale także pracy on-line. 
Tak zaczął funkcjonować m.in. Dział 
Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność” (in-
formacje o najbliższych przedsięwzię-
ciach publikujemy poniżej). Bardziej 
niż do tej pory możliwości związane 
z internetem zaczął wykorzystywać 
Dział Projektów Europejskich. 

– W ostatnim czasie kolejne 
osoby rozpoczęły naukę języka 
obcego w ramach projektu „Nowe 
kwalifikacje Nowe perspektywy II
edycja” – informuje Jagna Łobo-
dzińska, kierownik DPE. 

Z kolei dla pracowników Biura 
Eksperckiego Dialogu i Polityki Spo-
łecznej „Solidarności” koronawirus 
oznaczał przede wszystkim żmudną 
praca nad licznymi projektami ustaw. 

– Od stycznia do KK NSZZ „So-
lidarność” wpłynęły 222 projekty 
aktów prawnych – podaje Mirosła-
wa Izdebska z Biura Eksperckiego 
KK NSZZ „S”. 

Niestety, tzw. tarcze antykry-
zysowe przyniosły także złe roz-
wiązania. Przykładem była zmiana 
na podstawie której premier mógł 
odwoływać członków Rady Dialo-
gu Społecznego (dzięki determi-
nacji NSZZ „Solidarność” równo-
waga została przywrócona).  

A jak sytuacja wyglądała w go-
spodarce? Np. bezrobocie w li-
stopadzie 2019 roku wynosiło 5,1 
proc, a dokładnie rok później 6,1 
proc. Z kolei przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw w październiku 
2020 wyniosło 5213, a rok później 
5458 zł.  W trzecim kwartale wzrósł 
także produkt krajowy brutto nad-
rabiając nieco wiosenne spadki. 

To był rok on-line

Pracujemy zdalnie
W związku z utrzymującą się na wysokim poziomie liczbą zacho-

rowań na COVID 19, z kierownikami biur oddziałów ZRG możliwy 
jest kontakt telefoniczny. Z kolei w siedzibie ZRG praca odbywa się 
w systemie dyżurowym. W związku z tym każda wizyta powinna być 
poprzedzona telefonicznym umówieniem się (poszczególne telefony 
można sprawdzić na stronie www.solidarnosc.gda.pl/kontakt). 

W nadchodzącym miesiącu 
odbędą się trzy szkolenia on-line. 
Pierwsze z nich, zaplanowane na 14 
stycznia, to „Rola organizacji związko-
wej w procesie wdrażania pracowni-
czych planów kapitałowych”. Uczest-
nicy uzyskają podstawową wiedzę 
nt. procesu, w którym pracodawcy 
ustawowo zobowiązani są zaanga-
żować ich przed podpisaniem poro-
zumienia wskazującego instytucję 
finansową (niebawem rozpocznie
się ostatni etap wdrażania systemu 

długoterminowego i prywatnego 
oszczędzania celem zwiększenia do-
chodów w okresie emerytalnym). 

Drugie szkolenie, „Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych”, 
odbędzie się 21 stycznia (czas 
trwania: około 4 godzin), a trze-
cie, z mobbingu, 28 stycznia (czas 
trwania: ok. 4 godzin). 

Zgłoszenia przyjmuje kierow-
nik Działu Szkoleń Irena Jenda: 
tel. 502 172 288 
e mail: i.jenda@solidarnosc.gda.pl. 

Dział Szkoleń ZRG zaprasza

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/glos-pracownika-urlop-macierzynski-a-wlasna-firma
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-cmentarza-na-westerplatte-sa-wyniki
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

3,68 zł

Mimo iż wybory prezydenckie były dla nas zwycięskie, to jednak pokaza-
ły, że nowy 2021 rok musi być dla polskiej prawicy rokiem odnowy. Albo 
go wykorzystamy, i to już od pierwszych dni, albo przegramy nie tylko 
najbliższe wybory, ale – co najważniejsze – przyszłość tych, którzy wcho-
dzą w swoją dorosłość.

Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii  
w rozmowie z portalem TySol.pl

PRAWNIK INFORMUJE

Dwa dziedzictwa

Tyle brutto w przypadku płacy minimalnej wyniesie w styczniu 2021 r. 
dodatek za pracę w porze nocnej. W kolejnych miesiącach jego wyso-
kość będzie się wahała od 3,04 zł brutto do 3,5 zł brutto za godzinę. 
Dla porównania w 2020 roku były to kwoty wynoszące od 2,83 zł brut-
to do 3,25 zł brutto. 

HISTORIA 1982

Praca zdalna dla chorych na COVID-19

Dwa tygodnie po wprowadzeniu 
stanu wojennego w Polsce rozpoczął 
się rok 1982. W przemówieniu nowo-
rocznym 1 stycznia przewodniczący 
Rady Państwa PRL Henryk Jabłoński 
podziękował „oficerom i żołnierzom
Wojska Polskiego oraz sił porządku 
publicznego za ich ofiarną, wyczer-
pującą służbę, za ich zdecydowanie, 
ale i pełen taktu i życzliwości stosu-
nek do współobywateli” (sic!). 

W tym samym czasie kilka tysięcy 
kilometrów dalej z zupełnie innym 
orędziem wystąpił papież Jan Paweł 
II. Podczas modlitwy na Anioł Pań-
ski 1 stycznia 1982 r. Ojciec Święty 
mówił: „Serdecznie dziękuję za te 
wyrazy solidarności z „Solidarno-
ścią”. To słowo mówi o wielkim wy-
siłku, którego dokonali ludzie pracy  
w mojej Ojczyźnie, ażeby zabezpie-
czyć prawdziwą godność człowieka 
pracy. Ludzie pracy mają prawo do 
tworzenia samodzielnych związków, 
których zadaniem jest strzec ich spo-
łecznych, rodzinnych oraz indywidu-
alnych praw. „Solidarność” należy do 

WYDARZYŁO SIĘ
 29.12.1989 r.  

Sejm kontraktowy 
przyjął ustawę o 
zmianie Konstytu-
cji PRL ( m.in. zmia-
na nazwy państwa 
na Rzeczpospolita 
Polska, a orzeł 
odzyskał koronę).

 1.01.1925 r.  
W Wolnym Mieście 
Gdańsku otwar-
to polski urząd 
pocztowy.

 1.01.1988 r.  
Zakończono 
zagłuszanie Radia 
Wolna Europa.

Jan Paweł II na obrazie 
stoczniowca  
Waldemara Cieślaka.

współczesnego dziedzictwa ludzi 
pracy w mojej Ojczyźnie. Dziedzic-
two to wraz z całym owocem ty-
siąclecia dziejów i kultury składam 
w Sercu Matki: na Jasnej Górze.  
I składam je w skarbcu doświadczeń 
ludzi pracy na całym świecie. Jest to 
cząstką powszechnego dobra, spra-
wiedliwości i pokoju”. 

Pomorskie jest wciąż jednym 
z najbardziej zagrożonych korona-
wirusem województw. Według da-
nych Ministerstwa Zdrowia, w ciągu 
ostatniej doby zdiagnozowanych 
zostało 1101 kolejnych przypadków, 
45 osób zmarło, z czego 38 miało 
choroby współistniejące. Przeli-

czając zakażenia na liczbę miesz-
kańców najgorzej jest w Gdańsku 
(274 osoby) oraz powiatach wejhe-
rowskim (105 osób), gdańskim (80 
osób), puckim (52 osoby) i malbor-
skim (32 osoby). Najlepiej sytuacja 
wygląda w powiecie chojnickim (8 
osób) i kwidzyńskim (17 osób). 

Koronawirus.  
Sytuacja na Pomorzu

Pracownik, samozatrudniony 
lub będący na umowie cywil-
noprawnej, przechodzący CO-
VID łagodnie lub bezobjawowo 
będzie mógł pracować zdalnie. 
Czwartego grudnia 2020 prezy-
dent podpisał nowelizację ustawy 
covidowej, która umożliwia takie 
rozwiązania.

Do tej pory osoby, które uzyska-
ły pozytywny wynik testu na ko-
ronawirusa nie mogły pracować z 
domu, nawet jeśli czuły się dobrze i 
nie wykazywały żadnych objawów. 
To oznaczało obniżenie wynagro-
dzenia do 80 procent i pobieranie 
zasiłku chorobowego.

Aktualnie osoby objęte izolacją 
domową przechodząc chorobę 
bezobjawowo lub stosunkowo ła-

godnie będą mogły świadczyć pra-
cę w trybie pracy zdalnej i w związ-
ku z tym pobierać wynagrodzenie 
w pełnej wysokości.

Jeżeli stan chorego w trakcie 
izolacji się pogorszy, będzie mógł 
przerwać pracę zdalną i przejść na 
zasiłek chorobowy.

Podstawa prawna: ustawa 
z dnia 27 listopada 2020r.o zmia-
nie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem 
i walczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. nr 2157). 

Maria Szwajkiewicz

Droga ku wolności także wirtualnie
Wystawa „Droga ku wolno-

ści” trafiła do Sali BHP Stoczni
Gdańskiej. To przede wszystkim 
plastyczne przedstawienie m.in. 
kolejnych „polskich miesięcy” 
– poznańskiego Czerwca 1956 r., 
protestów w marcu 1968 r., na 
Wybrzeżu w 1970 r., w Radomiu, 
Ursusie, Płocku i innych miastach 

w 1976 r. Wystawa przygotowana 
jest w lekkiej, komiksowej formie. 
Plansze zostały stworzone przez 
rysownika Krzysztofa Bryneckiego, 
autorem scenariusza jest dzienni-
karz „Tygodnika Solidarność” Ma-
teusz Kosiński. 
Materiały wideo można oglądać 
TUTAJ.. >>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wystawa-droga-ku-wolnosci-w-sali-bhp
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