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Igłą w koronawirusa1 proc. na Fundację 

Działalność Pomorskiej Fun-
dacji Edukacji i Pracy polega na 
wspieraniu zdolnej młodzieży,  
seniorów oraz organizacji wystaw 
społecznie zaangażowanej sztuki. 
Zachęcamy do przekazania 1 proc. 
podatku na jej rzecz. 

Prawo do „odłączenia”  
Parlament Europejski przyjął 21 

stycznia br. rezolucję z zaleceniami 
dla Komisji Europejskiej w sprawie 
dyrektywy o prawie pracowników do 
„odłączenia” poza godzinami pracy.  
W ocenie ekspertów NSZZ „S” w ślad 
za tym powinny podążyć działania 
poprawiające wewnętrzną kulturę 
przedsiębiorstw. Więcej...>>

Pakt dla Śląska
Mechanizm finansowania trans-

formacji gospodarczej, inwestycje w   
bezemisyjne technologie węglowe 
oraz system osłon socjalnych dla  sek-
tora górniczego to elementy przygo-
towanego przez stroną związkową 
projektu umowy społecznej związa-
nego z transformacją górnictwa wę-
gla kamiennego. Więcej...>>

Kiedy do szkoły 
– Absolutnie nie rekomenduję 

dalszego otwierania szkół. W dru-
gim tygodniu lutego powtórzymy 
badania przesiewowe nauczycieli 
i opiero po wynikach tych badań 
będziemy rekomendowali dalsze 
kroki – mówi minister zdrowia 
Adam Niedzielski. Minister edu-
kacji Czarnek mówi zaś o otwarciu 
szkół w „dalszej części lutego”.  

ZUS rozsyła PIT
Zakład Ubezpieczeń Społecz-

nych rozpoczął wysyłkę deklara-
cji podatkowych PIT-40A, PIT-11 
i PIT-11A za rok 2020. Formularze 
trafią do tych, którzy w ub.r. po-
bierali świadczenia z ZUS. Do 1 
marca br. wszyscy, którzy choć-
by jeden raz pobrali świadczenie 
z ZUS, otrzymają deklarację po-
datkową. Więcej...>>

Akcja powszechnych szcze-
pień ma przerwać łańcuch zaka-
żeń SARS-CoV-2. 26 stycznia br.  
wykryto w Polsce 6 789 nowych 
przypadków zakażenia korona-
wirusem, w woj. pomorskim 636. 
Zmarło 389 chorych na COVID-19 
(z powodu COVID-19: 97 osób, 
z powodu współistnienia COVID-
-19 z innymi schorzeniami: 292 
osoby). Liczba zakażonych koro-
nawirusem na świecie przekroczy-
ła 100 mln, zmarło 2,17 mln. W Pol-
sce ujawniono 1 489 512 chorych, 
zmarło 36 054 osób chorych na 
COVID-19.  

W Polsce wykonano 905 457 
szczepień przeciw COVID-19 (stan 
na 27.01.2021, godz. 10.30). Od 26 
do 27 stycznia br. (godz. 10.30) za-
szczepiono 124 714 osób (ogółem 
1 i 2 dawką). To dobowy rekord 
(26/27.01) od początku procesu 
szczepień w Polsce 27 grudnia 
ub.r. Niepożądanych odczynów: 
494. Dawki dostarczone do punk-
tów: 1 268 385. Stan magazynowy 
ARM (w tym dawki na 2 szczepie-
nie i w trakcie realizacji): 353 955. 
Dawki zutylizowane: 2 486. W Po-
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morskiem dawek wszczepionych: 
60 441 (w tym szczepień 2 daw-
ką:  9 279). Dobowy wynik 26/27 
stycznia br. g. 10.30: 7 237 (w tym 
szczepień 2 dawką: 2 723)

Koronawirus (SARS-CoV-2) z 
Wuhan w ChRL wywołuje chorobę 
COVID-19. CoV to rodzina wirusów 
powodująca choroby od przezię-
bienia do zespołu oddechowego 
(MERS-CoV) oraz zespołu ciężkiej 
ostrej niewydolności oddechowej 
(SARS-CoV). Zakażenie charakte-

ryzuje się gorączką, kaszlem, dusz-
nościami, bólem mięśni i zmęcze-
niem. Czy możemy skutecznie 
się chronić?  Mamy przesłanki, by 
twierdzić, że dzięki szczepieniom 
możliwe będzie uzyskanie odpor-
ności stadnej i pandemia COVID-
-19 wyhamuje. Obszerny raport 
na temat szczepień przeciwko CO-
VID-19 oraz ich aspektów gene-
tycznych, etycznych i finansowych
ukaże się w lutowym Magazynie 
Solidarność. 

Mimo kwarantanny narodowej 
z powodu zagrożenia koronawiru-
sem SARS-CoV-2  „Solidarność” nie 
zwalnia tempa związkowej pracy, 
przy  zachowaniu wymogów i ry-
gorów sanitarnych. Czas pandemii 
dla pracowników i szefów biur ZRG 
oznacza dodatkowe obowiązki – 
stały kontakt on-line z organizacja-
mi związkowymi. Czas to bowiem 
gorący dla gospodarki, administra-
cji, oświaty. W gdyńskim biurze „S” 
jest prowadzony dyżur prawnika. 
Są bowiem sprawy przez telefon 
nie do załatwienia.  

26 stycznia br. wiceprzewodni-
czący ZRG Roman Kuzimski odbył  
konferencję on-line z wszystkimi 
kierownikami oddziałów ZRG. 
Wszystkimi, bo frekwencja była 
100-procentowa (!). Mamy nadzie-
ję, że w tym roku nastąpi norma-
lizacja i nie stanie się to „świecką 
tradycją”. Okazuje się, że w więk-

szości przypadków czas pandemii 
nie spowodował wyjątkowego 
gospodarczego kolapsu. Dzięki de-
terminacji pracowników, odpowie-
dzialności związkowców i wsparciu 
budżetowemu, obywa się - póki co, 
bez dramatycznych sytuacji. 

Z kolei w czwartek 21 stycznia 
br.  po raz pierwszy odbyła się 
zdalnie informacyjna narada prze-
wodniczącego KK NSZZ „S” Piotra 
Dudy z liderami regionów. Celem 
była wymiana informacji o aktual-
nym, wynikającym ze stanu naro-
dowej kwarantanny, stanie spraw 
w Związku i w gospodarce. 

– Tematem zdalnego spotkania 
była sytuacja w regionach, wymia-
na informacji. Przerabialiśmy spra-
wy organizacyjne – mówi Marek 
Lewandowski, rzecznik przewod-
niczącego KK „S”. 

Solidarność on-line komentuje 
Roman Kuzimski: – W pracy związ-

kowej trudno zastąpić spotkanie 
„twarzą w twarz” internetowym 
komunikatorem. Jednak musimy 
przestrzegać, z poczucia odpo-
wiedzialności, reguł narzuconych 
sytuacją pandemii. Sami wpro-
wadziliśmy obostrzenia sanitarne 
w naszej pracy więc wypada ich 
przestrzegać. Frekwencja była za-
dawalająca. Omówiliśmy system 
pracy, utrzymywanie kontaktu z 
organizacjami w terenie. Nie ma 
zebrań w oddziałach, ale to nie 
znaczy, że panuje jakaś hiberna-
cja. Nikt nie może mieć poczucia, 
że jest sam sobie. Okazało się, że 
kierownicy biur pracują, są na 
łączach z liderami „S” w poszcze-
gólnych zakładach. Sytuacja jest 
dynamiczna i trzeba trzymać „rękę 
na pulsie”. W naszym regionie nie 
ma wielkich konfliktów, są sprawy
bieżące. Trzeba reagować, być na 
czasie.    

Solidarność on-line

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pracownicy-powinni-miec-prawo-do-odlaczenia-w-swoim-czasie-wolnym
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/co-dalej-z-polska-energetyka-transformacja-gornego-slaska
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zus-rozpoczal-wysylanie-deklaracji-pit
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„Nowy polski ład” to plan na czas pandemii, w którym będą przedstawione 
przede wszystkim zamierzenia inwestycyjne i propozycje dotyczące wielu 
dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Chcemy go jak najlepiej za-
adoptować do rzeczywistości, w której przedsiębiorcy boją się inwestować. 
Chciałbym, aby w to miejsce weszły inwestycje państwowe i samorządowe.

premier Mateusz Morawiecki, 26 stycznia 2021 r. 

WYDARZYŁO SIĘ
 29.01.1968 r.  

Studencka demon-
stracja pod pomni-
kiem Mickiewicza 
w Warszawie 
przeciwko zdjęciu 
przez cenzurę 
spektaklu „Dziady”.

 29.01.1981 r.  
W Łodzi rozpoczął 
się strajk studenc-
ki, który doprowa-
dził do rejestracji 
Niezależnego 
Zrzeszenia Studen-
tów.

 29.01.1990 r. – zo-
stała rozwiązana 
przez uczestników 
XI Zjazdu Polska 
Zjednoczona 
Partia Robotnicza 
(Sztandar PZPR 
wyprowadzić!)

Nielegalny stan wojenny
HISTORIA 1982

25 stycznia 1982 r, 43 dni od 
wprowadzenie stanu wojennego, 
Sejm PRL uchwalił ustawę o szcze-
gólnej regulacji prawnej w okresie 
stanu wojennego. Tylko jeden poseł 
Romuald Bukowski, bezpartyjny, 
artysta plastyk z Gdańska, głoso-
wał przeciwko ustawie legalizującej 
wprowadzenie stanu wojennego, 
a 5 wstrzymało się od głosu. De-
kret o stanie wojennym przyznawał 
nadzwyczajne uprawnienia admi-
nistracji, prokuraturze, sądom, MO 
i wojsku. Ograniczał  konstytucyjne 
prawa jednostki, zaostrzał odpowie-
dzialność karną. Związki zawodowe 
oraz organizacje społeczne zostały 
zawieszone lub zlikwidowane. Zo-

stało zawieszone prawo do strajków. 
Obywatele, w stosunku do których 
podejrzewano, że nie będą prze-
strzegać „porządku prawnego” byli 
internowani. Stan wojenny został 
zniesiony 22 lipca 1983 r.  Niezależ-
nie od prób nadania pozorów legal-
ności stan wojenny był nielegalny.

16 marca 2011 r. Trybunał 
Konstytucyjny w pełnym składzie 
orzekł, że dekret o stanie wojen-
nym był niezgodny z Konstytucją 
PRL oraz Międzynarodowymi Pak-
tami Praw Człowieka. Prawotwór-
cze działanie Rady Państwa PRL 
było nielegalne. Prawo w stanie 
wojennym działało wstecz, co też 
było sprzeczne z prawem.
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Tyle polskich firm w 2020 r. o 32 proc. więcej niż w 2019 r. i najwięcej
od 2009 r. (wg  Monitora Sądowego i Gospodarczego), głównie w sek-
torze transportu i usług, ogłosiło niewypłacalność.

Żegnaj aktorze! 

25 stycznia br. w konińskim szpitalu zmarł Roman Szymon 
Pawlicki, aktor związany z „Solidarnością” od 1980 r. Miał 85 lat. Na 
Wybrzeżu grał w teatrach w Gdańsku i w Gdyni. Występował też 
w Kaliszu, Szczecinie i spektaklach Teatru Telewizji. W latach 90. 
był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gdyni. Odznaczony Krzy-
żem Oficerskim OOP,  Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
i Krzyżem Wolności i Solidarności. W sierpniu 1980 r. przewodni-
czył strajkowi w ówczesnym Teatrze Dramatycznym w Gdyni. Był 
delegatem do MKS i delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ “S”. W 1981 r. organizator I Przeglądu Piosenki Prawdziwej 
„Zakazane Piosenki”. Od 14 do 16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku 
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Po pacyfikacji stoczni aresztowa-
ny. W latach 1983-89 współorganizował uroczystości religijno-pa-
triotyczne. Drukarz podczas strajków w 1988 r. W 1989 r. w Komi-
tecie Obywatelskim, szef Biura Kultury Komisji Krajowej NSZZ „S”. 
Od 1991 r. w Kancelarii Prezydenta RP.  

Produkcja przemysłowa w Pol-
sce zdaje się  nie zważać na za-
każenia COVID-19 i obostrzenia. 
Z najnowszych danych GUS pro-
dukcja w grudniu wzrosła o 11,2 
proc. w skali rok do roku. To je-
den z lepszych wyników ostatniej 
dekady. Pora zadbać np. o rychłe 
szczepienia ludzi w wieku produk-
cyjnym, by ten trend utrzymać. 

GUS podał 25 stycznia br. dane 
o produkcji przemysłowej w grud-
niu 2020 r. Część krajowej gospo-
darki (wyłączając branże z sektora 
hotelarskiego i  gastronomicznego 
oraz transport) w relatywnie do-
brej kondycji przeszła przez drugą 

falę epidemii. Produkcja przemy-
słowa w grudniu wzrosła o 11,2 
proc. w skali roku po wzroście 
o 5,4 proc. w listopadzie (r/d/r). Po 
uwzględnieniu czynników sezo-
nowych wynik wyniósł 7,1 proc. 
Dla przypomnienia – w kwietniu 
była ona niższa o prawie 25 proc. 
r/d/r.   Mimo, że nie wprowadzono 
powszechnych ulg w podatkach 
i składkach, nie wprowadzono też  
twardego lockdown. Jednak przy-
mknięcie gospodarki niemieckiej 
w drugiej połowie grudnia do 14 
lutego br. oraz skutki brexitu, mogą 
negatywnie odbić się na wynikach 
polskiego przemysłu w 2021 r.

Przemysł się broni

Rząd ma podjąć decyzję o luzo-
waniu obostrzeń. Ostateczne decyzje 
nie zapadły, ale otwarcie galerii han-
dlowych z zachowaniem wymogów 
sanitarnych zapowiedział wicepre-
mier Jarosław Gowin. Dotychczaso-
we restrykcje obowiązują do końca 
stycznia. Nieoficjalnie otwarte mają
być sklepy w galeriach handlowych 

(cały czas otwarte pozostają sklepy 
należące do zagranicznych właści-
cieli, w przeciwieństwie do polskich 
najemców w galeriach), hotele mają 
być dostępne częściowo.  38 proc. 
osób zatrudnionych bezpośrednio 
w hotelarstwie straciło pracę w ub.r. 
podała Izba Gospodarcza Hotelar-
stwa Polskiego.  

 „OtwieraMY się” 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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