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Za tydzień szkolenie 
on-line

Dział Szkoleń zaprasza na szko-
lenie „Rola organizacji związkowej 
w procesie wdrażania pracowni-
czych planów kapitałowych”, które 
odbędzie się w czwartek, 14 stycz-
nia. Uczestnicy uzyskają podsta-
wową wiedzę na temat procesu, 
w którym pracodawcy ustawowo 
zobowiązani są zaangażować ich 
przed podpisaniem porozumienia 
wskazującego instytucję finanso-
wą. Ostateczny termin podpisania 
porozumienia mija 26 lutego 2021 
r, w związku z czym w najbliższym 
okresie można spodziewać się in-
tensyfikacji działań związanych z
selekcją podmiotów finansowych.
Zgłoszenia przyjmuje Irena Jen-
da, tel. 502 172 288, adres e-mail: 
i.jenda@solidarnosc.gda.pl. 

Zmarł o. Maciej Zięba
Teolog, publicysta, autor wielu 

książek i niezliczonych artykułów, 
a w latach 80 doradca Regionu 
Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” 
oraz pierwszy redaktor naczelnym 
biuletynu Solidarność Dolnoślą-
ska i dziennikarz „Tygodnika Soli-
darność” odszedł w wieku 66 lat. 
Zmarł w nocy z 30 na 31 grudnia 
br. we Wrocławiu. Dominikanin 
zmagał się z chorobą nowotwo-
rową. Za Janem Pawłem II powta-
rzał, że zawsze stoimy po stronie 
prawdy.
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W ogólnokrajowym konkursie 
„Najaktywniejszy Społeczny In-
spektor Pracy” w gronie wyróżnio-
nych znalazł się Andrzej Kuśmier-
czyk ze Spółki Wodno-Ściekowej 
„Swarzewo”. – Trzeba być o krok 
do przodu przed zagrożeniem 
– mówi laureat.

Celem konkursu jest promo-
wanie działalności społecznych 
inspektorów pracy, którzy aktyw-
nie wpływają na poprawę stanu 
bezpieczeństwa w przedsiębior-
stwach. – Jestem przekonany, że 
dzięki działaniu SIP-ów wielu pra-
codawców zastosowało rozwią-
zania chroniące przed ryzykiem 
związanym z pandemią – zwraca 
uwagę główny inspektor pracy 
Andrzej Kwaliński.

Sam konkurs, w którym Andrzej 
Kuśmierczyk został wyróżniony, 
przebiega w dwóch etapach: woje-
wódzkim i krajowym. Mogą w nim 
uczestniczyć zakładowi, oddziało-
wi i grupowi inspektorzy zgłoszeni 
przez organizacje związkowe. 

– Pan Andrzej jest jednym z 
naszych głównych elektryków, 
a więc zna potrzeby zakładu od 

Inspektor z Pomorza wyróżniony

podszewki. Wie, gdzie mogą wy-
stępować zagrożenia i je niweluje. 
To człowiek znajdujący się we wła-
ściwym miejscu – mówi Mariusz 
Topór, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Spółce Wodno-Ściekowej „Swa-
rzewo”.

Za co dokładnie wyróżniony 
został Andrzej Kuśmierczyk? Brał 

Laureatowi ze Swarzewa wyróżnienie wręczył okręgowy inspektor 
pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywiński. 

udział m.in. w ustalaniu zasad 
postępowania w przypadku awa-
rii, stosowania odzieży roboczej i 
ochronnej, a także w weryfikowa-
niu i dostosowywaniu procedur 
BHP do warunków, jakie występu-
ją po modernizacji zakładu.
Wideo z wręczenia wyróżnienia 
można zobaczyć na naszej stro-
nie internetowej TUTAJ…>> 

Z początkiem tego roku w ży-
cie weszły zmiany związane m.in. 
z prawem pracy. Pensja minimalna 
wynosi teraz 2800 zł (wzrosła o 200 
zł), a stawka godzinowa od umów 
zleceń nie mniej niż 18,30 zł. Wzrost 
wynagrodzenia pociąga za sobą 
zmiany w wysokości niektórych 
świadczeń pracowniczych, których 
wysokość jest pochodną minimal-
nej pensji. Wzrasta więc m.in. kwota 
dodatku stażowego, minimalnego 
odszkodowania od pracodawcy, 

który dopuścił się mobbingu i do-
datek za pracę w nocy.

Rząd przewiduje, że od marca 
2021 r. emerytury i renty zostaną 
podwyższone o nie mniej niż o 50 
zł brutto. Z kolei do 2450 zł pod-
wyższona ma być kwota granicz-
na uprawniająca do przyznania 
świadczenia wyrównawczego, wy-
płacanego na podstawie ustawy o 
działaczach opozycji antykomuni-
stycznej oraz osobach represjono-
wanych z powodów politycznych.

Nie zmienia się natomiast od-
pis na Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych, który zostaje na 
dotychczasowym poziomie. 

Podstawą naliczania w 2021 
roku będzie wynagrodzenie 
miesięczne w gospodarce na-
rodowej w drugim półroczu  
2018 r. czyli w wysokości 
4134,02 zł. Wysokości odpisów 
na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych są obliczane od 
tej podstawy. 

Wyższa „minimalna”, emerytury i renty

Wymiar czasu pracy na ten rok 
to 252 dni pracujące i 113 dni wol-
nych, z czego 13 to święta wolne 
od pracy. Dwa z nich wypadają w 
soboty (Święto Pracy, 1 maja oraz 
Boże Narodzenie, 25 grudnia, w 
związku z czym pracodawca jest 
obowiązany udzielić w zamian do-
datkowego dnia wolnego. 

Dniami ustawowo wolnymi od 
pracy w 2021 roku będą 4 kwietnia 
(niedziela) – Wielkanoc, 5 kwiet-
nia (poniedziałek) – drugi dzień 
Wielkiej Nocy, 1 maja (sobota) 
– Święto Pracy, 3 maja (poniedzia-
łek) – Święto Narodowe Trzeciego 
Maja, 23 maja (niedziela) – Zielo-
ne Świątki, 3 czerwca (czwartek) 

– Boże Ciało, 15 sierpnia (niedzie-
la) – Wniebowzięcie Najświętszej 
Maryi Panny, 1 listopada (ponie-
działek) – Wszystkich Świętych, 11 
listopada (czwartek) – Narodowe 
Święto Niepodległości, 25 grudnia 
(sobota) – pierwszy dzień Bożego 
Narodzenia, 26 grudnia (niedziela) 
– drugi dzień Bożego Narodzenia.

Ile przepracujemy w 2021? Kiedy wolne? 
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https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spoleczny-inspektor-pracy-z-solidarnosci-zostal-wyrozniony
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Życzę wszystkim, aby ten Nowy Rok 2021 był lepszy od poprzedniego, by 
przy naszej różnorodności i wielości poglądów zwyciężyła ludzka solidar-
ność i prawdziwa braterska wspólnota.

Premier Mateusz Morawiecki na Facebook’u 

„Niebezpieczni studenci” z NZS

Tyle osób zostało dotychczas zaszczepionych w Polsce na COVID-19 
(dane na 6 stycznia 2021 r.) – Według dostępnych statystyk jesteśmy 
trzecim państwem pod względem liczby zaszczepionych w UE – po-
wiedział we wtorek Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. progra-
mu szczepień. 

HISTORIA 1982

WYDARZYŁO SIĘ
 5.01.1981 r.  

W Rzeszowie 
rozpoczął się strajk 
rolników zrze-
szonych w NSZZ 
Rolników „Solidar-
ność” Wiejska.

 6.01.1981 r.  
NSZZ „Solidarność” 
powołuje Ośrodek 
Prac Społeczno 
– Zawodowych, 
niezależny ośro-
dek badawczy.

 8.01.1918 r.  
Prezydent USA 
Thomas Woodrow 
Wilson przedstawił 
Kongresowi plan 
kończący I wojnę 
światową – 13 
punkt zakładał 
powrót Polski na 
mapę Europy. 

Czemu C+M+B, a nie K+M+B?

5 stycznia 1982 roku, zaledwie 
24 dni po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, władze PRL delegalizują 
Niezależne Zrzeszenie Studentów, 
uzasadniając to stwierdzeniem, 
że „NZS narusza Konstytucję PRL, 
działa na szkodę państwa, szkaluje 
władze socjalistycznego państwa, 
a także drukuje i kolportuje niele-
galne wydawnictwa o treści anty-
socjalistycznej i antyradzieckiej”. 
Zrzeszenie wspierało „Solidarność”, 
więc wielu działaczy tej organizacji 
zostało internowanych. 

Studenci, obok rolników indywi-
dualnych, najdłużej ze wszystkich 
grup społecznych czekali na reje-
strację swojej organizacji. Początki 
niezależnego ruchu studenckiego 
sięgają sierpnia 1980 r., kiedy to 
padają postulaty o powołaniu nie-
zależnej organizacji studenckiej. 
Już 2 września 1980 r. studenci Uni-
wersytetu Gdańskiego powołują 
Tymczasowy Komitet Założycielski 
NZS-u. 18 i 19 października w War-
szawie odbywa się Zjazd Delega-

tów Komitetów Założycielskich Nie-
zależnych Organizacji Studenckich, 
na którym zostaje zatwierdzona 
nazwa nowej organizacji oraz sta-
tut. 20 października 1980 r. zostaje 
złożony w Sądzie Wojewódzkim w 
Warszawie wniosek o rejestrację 
NZS. 13 listopada sąd odmawia re-
jestracji. Po wielu protestach i straj-
kach zapoczątkowanych w Łodzi 
Niezależne Zrzeszenie Studentów 
zostaje zarejestrowane 17 lutego 
1981 r. Natomiast 18 lutego wła-
dze PRL podpisują ze studentami 
Porozumienie Łódzkie. Tym samym 
uczelnie zyskują autonomię, a stu-
denci niezależną od władzy komu-
nistycznej organizację. 

NZS domagało się, poza demo-
kratyzacją życia akademickiego, prze-
strzegania podstawowych swobód 
politycznych w kraju oraz praw czło-
wieka, szanowania polskich tradycji 
niepodległościowych i patriotycz-
nych. Za swój radykalizm studenci za-
płacili jako pierwsi delegalizacją swo-
jej organizacji w stanie wojennym.

Tak wygląda dekomunizacja 
w wydaniu słowackim: radni stolicy 
tego kraju odebrali honorowe obywa-
telstwo Józefowi Stalinowi, a nadali je 
św. Janowi Pawłowi II. Decyzję pod-
jęła bratysławska Rada Miasta. Sam 
wniosek w sprawie papieża został 
złożony przez prezesa zarządu Funda-
cji Antona Tunega, który stwierdził, że 
Jan Paweł II w sposób znaczący przy-

czynił się do pokoju oraz przyjaźni 
między narodami i podkreślenia roli 
Słowacji w odbudowanej i zjedno-
czonej Europie, a także wzbogacił 
ludzką wiedzę. Dodajmy, że radni 
przegłosowali również odebranie 
honorowego obywatelstwa także 
pierwszemu komunistycznemu pre-
zydentowi Czechosłowacji Klemen-
towi Gottwaldowi.

Jan Paweł II zamiast StalinaAktualne wydane IBIS-a ukazuje 
się dzień później niż zwykle. Jest to 
spowodowane wczorajszym Dniem 
Objawienia Pańskiego. Potocznie 
nazywamy je świętem „Trzech Króli”, 
ponieważ obchodzone jest jako pa-
miątka podróży i hołdu złożonego 
przez mędrców Dzieciątku Jezus. 
Z tym wiąże się interpretacja napisu 
malowanego na drzwiach mieszkań 
i domów, czyli K+M+B. Dość często 

jest to odczytywane jako Kacper, 
Melchior i Baltazar, a więc skrót po-
chodzący od imion mędrców. Tyle 
że taka interpretacja, jak i sam spo-
sób zapisu są… błędne. 

Źródłem oznaczenia mieszkań 
jest bowiem skrót C+M+B wywo-
dzący się od zwrotu Christus Man-
sionem Benedicat, który oznacza 
zawołanie, aby Chrystus błogosła-
wił mieszkanie. 
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Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał ustawę, która ma wzmocnić 
kadry medyczne w czasie epidemii 
i zrewolucjonizować system uzna-
wania m.in. kwalifikacji lekarzy z
krajów trzecich. Co to w praktyce 
zmieni w audycji „Głos pracowni-
ka” mówiła Maria Ochman, prze-
wodnicząca Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

– Ustawa jest na pewno po-
trzebna. Borykamy się z brakiem 
kadr medycznych na polskim 
rynku pracy nie od dzisiaj. Kolejne 
rządy nie dostrzegały problemu. 
Myślę, że w niektórych grupach 
zawodowych wytworzyły się 
grupy interesu, które bardzo za-
zdrośnie pilnowały tego, by spe-
cjalistów była odpowiednia liczba 
– powiedziała Maria Ochman. 

Koniec problemów z niedoborem  
medyków? 

– Wcześniej mieliśmy taką sytu-
ację z adwokatami. Działali oni na 
zasadzie korporacji. Jest to jednak 
sytuacja nieporównywalna. Mamy 
do czynienia w tym wypadku z 
zawodami medycznymi, gdzie 
trzeba wykazać się szczególnymi 
kompetencjami – dodała.

Ustawa rozszczelnia „system 
korporacyjny”, dając możliwość 
zatrudnienia lekarza i pielęgniarek 
w określonych warunkach. Nowa 
osoba musi wykazać się dyplo-
mem potwierdzonym przez dany 
kraj i oraz znajomością języka. 
Audycję można odsłuchać TU-
TAJ..>>

Ponad 6 mld złotych więcej niż 
planowano ma zostać przezna-
czone na służbę zdrowia w tym 
roku. Za taką zagłosowała senacka 
Komisja Budżetu i Finansów Pu-
blicznych. Senatorowie chcą, aby 
przekazać m.in. 4 mld złotych na 
dodatkowe wynagrodzenia dla 
pracowników medycznych, 1,9 
mld zł na dofinansowanie leczenia

chorób nowotworowych, 200 mln 
zł na dofinansowanie Państwo-
wego Ratownictwa Medycznego 
w celu walki z COVID-19 i na dofi-
nansowanie Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, 120 mln zł na leczenie 
psychiatryczne w związku z powi-
kłaniami po COVID-19, a 80 mln zł 
na finansowanie psychiatrii dzie-
cięcej.

Więcej na służbę zdrowia 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/120265-to-moze-byc-koniec-problemow-z-liczebnoscia-kadry-medycznej-w-polsce-solidarnosc-komentuje-ustawe-podpisana-przez-prezydenta
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