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Rynek pracy na Pomorzu
„Przymusowy” urlop

Każdej osobie zatrudnionej 
na umowę o pracę przysługuje, w 
zależności od stażu, 20 lub 26 dni 
urlopu wypoczynkowego. W sytu-
acji pandemicznej pracownik może 
być wysłany „na wolne” arbitralnie. W 
jakich okolicznościach? Temat został 
poruszony w audycji “Głos pracowni-
ka”. - Sporo osób przebywa na kwa-
rantannie, ewentualnie na izolacji. 
Może dojść do sytuacji takiej, że pra-
cownik będzie wówczas korzystał z 
urlopu wypoczynkowego. Zgodnie 
z przepisami ten jest wstrzymywany 
i udzielany w późniejszym terminie 
- mówiła Agnieszka Dobrodziej z 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Gdańsku. Audycję można odsłu-
chać TUTAJ...>

O pracy w Sejmie
Czy w czasie zawieszenia dzia-

łalności gospodarczej pracownik 
będzie traktowany jako osoba, 
która jest na umowie cywilno-
prawnej? – Propozycja zasługuje 
na zdecydowanie negatywną 
opinię – odnosi się do tego jed-
noznacznie Prezydium KK NSZZ 
“Solidarność”. Prezydium tym sa-
mym zdecydowanie sprzeciwia 
się zapisom senackiego projektu 
nowelizacji specustawy COVID-
-owej. – Podstawowym celem  
jest utrzymanie zatrudnienia oraz 
zapewnienie zawierania porozu-
mień ze związkami zawodowymi 
w sytuacji konieczności wprowa-
dzenia rozwiązań pogarszających 
warunki pracy i płacy – czytamy 
w opinii Prezydium KK. Więcej na 
ten temat piszemy TUTAJ...>

Rewolucja w ZUS
Od 2022 roku wszystkie nowe 

renty i emerytury będą domyślnie 
wypłacane drogą elektroniczną; 
bezgotówkowo, wprost na konto 
bankowe seniora. Aby otrzymywać 
je poprzez listonosza, trzeba będzie 
o to zawnioskować. Dodajmy, że ci, 
których świadczenia zostały przy-
znane przed 1 stycznia 2022 nie mu-
szą zmieniać dotychczasowej formy 
wypłaty. Dziś co czwarta emerytura 
trafia do seniora za pośrednictwem
Poczty Polskiej, a 76 procent emery-
tów ma bankowe konta. 

ZRG NSZZ „Solidarność” za-
prasza członków organizacji 
związkowych funkcjonujących u 
pracodawców z sektora finansów
publicznych na szkolenie „on-li-
ne”. Będzie ono dotyczyć roli or-
ganizacji związkowej w procesie 
wdrażania pracowniczych planów 
kapitałowych. 

Zgłoszenia przyjmuje kierow-
nik Działu Szkoleń Irena Jenda 

(numer telefonu 502 172 288, ad-
res e-mail: i.jenda@solidarnosc.
gda.pl). Należy je składać za po-
średnictwem Komisji Zakładowej, 
podając imię i nazwisko, adres e-
-mailowy i numer telefonu osoby 
zgłaszanej, nazwę i numer organi-
zacji związkowej. 

W celu pełnego skorzystania 
ze szkolenia należy posiadać urzą-
dzenie (komputer stacjonarny lub 

laptop z przeglądarką Chrome lub 
smartfon) z dostępem do Internetu, 
wbudowaną kamerą i mikrofonem 
(informacje o sposobach dostępu 
do szkolenia online będą uczestni-
kom przesłane drogą mailową). 

Termin: 11 lutego, godzina 10, 
czas trwania: około 2 godziny, 
prowadzący: Przemysław Sąpór. 

Ostatnie szkolenie z PKK 

W drugiej połowie roku wzrósł 
wskaźnik zatrudnienia. Pozytywna 
zmiana dotyczy nie tylko samego 
Pomorza, ale i całego kraju. Z dru-
giej strony trzeba zwrócić uwagę 
na typ podpisywanych umów (po-
nieważ jednocześnie od początku 
2020 roku systematycznie spada 
liczba osób ubezpieczonych w ZUS) 
oraz problem pracy „na czarno”. 

– Wzrost liczby osób pracują-
cych i jednoczesny spadek licz-
by tych opłacających składki na 
ubezpieczenie zdrowotne może 
świadczyć o pogłębianiu się ne-
gatywnych zjawisk, np. o przecho-
dzeniu dotychczas pracujących do 
tzw. szarej strefy. To rozwiązanie z 
pozoru może wydawać się atrak-
cyjne, niemniej w efekcie generuje 
duże problemy ekonomiczne, jak i 
społeczne, np. związane z korzy-
staniem ze wsparcia antykryzy-
sowego na rzecz ochrony miejsc 
pracy – zwraca uwagę Katarzyna 
Żmudzińska, wicedyrektor ds. ryn-
ku pracy Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Gdańsku.

Na koniec 2020 roku (danych za 
styczeń 2021 jeszcze nie ma) po-
morskie urzędy pracy dysponowały 
niespełna 5,5 tysiącami ofert pracy. 

– Według danych szacunko-
wych za grudzień liczba osób 
bezrobotnych w naszym regionie 
wzrosła do 56,3 tysięcy, a stopa 
bezrobocia osiągnęła wartość 5,9 
procent. W powiatowych urzędach 
pracy zarejestrowało się 5,7 tysią-
ca osób bezrobotnych, czyli o 519 
mniej niż w listopadzie. Ponadto 
urzędy w grudniu 2020 wyłączyły 
z rejestrów 4,6 tys. osób, a więc o 

niemal 900 mniej niż w listopadzie 
tego samego roku – podsumowu-
je WUP Gdańsk. 

Koniec roku to zwykle również 
okres zwiększonych obrotów w 
różnych firmach i szukania dodat-
kowych osób jako pracowników 
tymczasowych, szczególnie w 
branżach związanych ze sprzedażą 
i produkcją. W 2020 roku, w związ-
ku z lockdownem, sytuacja była 
jednak odmienna. Spowodowały 

to nie tylko obostrzenia wynikają-
ce z pandemii, ale także dość póź-
na decyzja rządu o wznowieniu 
działalności o wznowieniu działal-
ności m.in. galerii handlowych, co 
w efekcie uniemożliwiło przedsię-
biorcom pełne przygotowanie się 
do okresu świątecznego. 

Pełny raport na temat sytuacji 
na rynku pracy będzie można 
przeczytać w lutowym wydaniu 
„Magazynu Solidarność”.   
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Rok wcześniej, w grudniu 2019, stopa bezrobocia 
wynosiła na Pomorzu 4,4 procent.   

Stopa bezrobocia w województwie pomorskim pod koniec 2020 
roku z podziałem na powiaty i miasta na prawach powiatu. Średnia 
stopa bezrobocia wynosiła wówczas 5,9 procent, a najgorzej sytuacja 
wyglądała w powiecie nowodworskim, malborskim i człuchowskim.  

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/121585-przymusowy-urlop-w-czasie-pandemii-w-jakich-okolicznosciach-pracownik-moze-zostac-na-niego-wyslany
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-czasie-zawieszenia-dzialalnosci-pracownik-bedzie-jak-osoba-na-umowie-cywilnoprawnej
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

9,1 miliona

Największym osiągnięciem „Solidarności” jest to, że opiera się na 
podstawach społecznych, zawodowych, że skupia ludzi i już pracuje. 
Stanowi władzę, tak iż możemy powiedzieć, że obok władzy partyjnej 
jest w Polsce władza społeczna... 

Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński  
podczas spotkania z członkami Związku 2 kwietnia 1981 r. 

WYDARZYŁO SIĘ
 5.02.1937 r.  

Na wniosek 
Eugeniusza Kwiat-
kowskiego Sejm 
RP przyjął plan 
budowy Cen-
tralnego Okręgu 
Przemysłowego.

 5.02.1989 r.  
Rozpoczęły się 
obrady Okrągłego 
Stołu.

 7.02.1919 r.  
Powołano Najwyż-
szą Izbę Kontroli, 
Prokuratorię 
Generalną Rzeczy-
pospolitej Polskiej 
oraz Archiwum Akt 
Nowych. 

Drakońskie wyroki za strajk w WSM
HISTORIA 1982

Tyle szacunkowo osób otrzyma czternastą emeryturę, z czego więk-
szość w pełnej wysokości. To efekt styczniowej decyzji Sejmu.

Praca z koronawirusem 
w tle

Andrzej Stencel, przewodniczący KO 
NSZZ „Solidarność” w Hotelu Novotel 
Centrum w Gdańsku

– Sytuacja wygląda u nas gorzej niż w ubie-
głym roku. Hotel jest od listopada zamknięty, co 
nastąpiło jeszcze przed rządowymi decyzjami 
związanymi z tą częścią lockdownu. Niektóre 
placówki w sieci działają na innych zasadach 

i przyjmują gości, np. hotel Marina funkcjonuje ze względu na mistrzo-
stwa Europy łyżwiarzy, ale pozostałe czekają na decyzje. U nas są dyżury, 
ponieważ trzeba dozorować. W Novotelu pełnione są przez całą dobę 
w dwuosobowych zmianach w celu pilnowania mienia, a także utrzy-
mywania telefonicznych kontaktów i wymiany korespondencji. Osoby te 
otrzymują 80 procent wynagrodzenia, pozostałe są na postojowym i do-
stają 60 procent pensji, mimo że stawki w hotelach nie są wysokie. Gros 
osób zarabia najniższą krajową. Nie wiem czy hotel Novotel w Gdańsku 
otworzy się bezpośrednio po wydaniu na to zgody, ponieważ byliśmy 
w niechlubnej grupie, która została zamknięta jeszcze przed lockdow-
nem. Zarząd podjął taką decyzję z powodu poziomu liczby rezerwacji 
i sprzedaży miejsc. Ubiegłoroczny sezon letni był całkiem udany i chyba 
to spowodowało, że dotychczas nie miały miejsce redukcje, aczkolwiek 
już słyszałem, że w sieci ma zostać ograniczona liczba pracowników. Za-
rząd chce zaproponować wcześniejsze przejścia na emeryturę osobom, 
które będą miały do tego prawo. 

3 lutego 1982 roku Sąd Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni pod 
przewodnictwem ppor. Andrzeja 
Grzybowskiego w trybie doraźnym 
skazał Ewę Kubasiewicz na drakoń-
ski wyrok 10 lat więzienia, Jerzego 
Kowalczyka i Władysława Trzciń-
skiego na 9 lat, Cezarego Godziuka 
na 6 lat, Wiesławę Kwiatkowską, 
Jarosława Sadowskiego i Krzysztofa 
Jankowskiego na 5 lat, a Marka Cza-
chora na 3 lata więzienia. W składzie 
orzekającym byli także kpt. Andrzej 
Finke oraz por. Aleksander Głowa, 
a oskarżał prokurator por. Henryk 
Wojcieszek, który żądał dla Ewy Ku-
basiewicz 9 lat więzienia. 

Wyroki zapadły za zorgani-
zowanie strajku okupacyjnego 
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdy-
ni trwającego od 14 do 16 grud-
nia 1981 roku. Sędziowie Sądu 
Marynarki Wojennej zapisali się 

niechlubnie w powojennej historii 
Polski. Zdaniem sędziego Grzybow-
skiego Ewa Kubasiewicz, zastępca 
przewodniczącego Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” w WSM 
i członek Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” była 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
socjalistycznego państwa. Najwyż-
szy wyrok w stanie wojennym – 10 
lat więzienia i 5 lat pozbawienia 
praw publicznych został wydany za 
„wydanie ulotki nawołującej społe-
czeństwo do oporu wobec stanu 
wojennego” podpisanej m.in. jej 
nazwiskiem. 

Sędziowie pokroju Grzybow-
skiego w latach 40 i 50 XX wieku za 
takie „przewinienie” wydawali wy-
roki śmierci. Dzisiaj mają wysokie 
emerytury, chroni ich immunitet, 
a ofiary żyją z piętnem i traumą
pobytu w więzieniach.

Właśnie przypada rocznica in-
gresu ks. Stefana Wyszyńskiego. 
Uroczystości odbyły się 2 lutego 
1949 r. w Gnieźnie, a 4 dni później 
w Warszawie. 

Kiedy komuniści wydali dekret 
o obsadzaniu stanowisk kościelnych 
przez państwo, Stefan Wyszyński 
w imieniu Episkopatu Polski wysto-
sował do Bolesława Bieruta memo-
riał znany jako „Non possumus” (Nie 
możemy). 26 września 1953 prymas 

Rocznica prymasa Wyszyńskiego
został aresztowany. Dwa lata póź-
niej, gdy przebywał w Prudniku 
Śląskim, zapisał w swoim dzienniku: 
„Za kilka dni Polska rozpocznie nie-
zwykły Rok Jubileuszowy: 300 lat od 
obrony Jasnej Góry. Warto myśleć 
o „obronie Jasnej Góry” roku 1955”. 
Prymas nie był zaskoczony wybu-
chem strajków w 1980. Pośredniczył 
w rozmowach między władzami PRL 
a „Solidarnością”. Przyjął członka Biu-
ra Politycznego KC PZPR Stanisława 
Kanię, który odpowiadał za nadzór 
polityczny nad SB, a w sierpnia 1980 
złożył wizytę I sekretarzowi KC PZPR 
Edwardowi Gierkowi przestrzegając 
przed siłowym rozwiązaniem sporu. 
Zmarł 28 maja 1981. 

Aby uzyskać poradę prawną w 
Regionie Gdańskim „Solidarności”, 
wystarczy zadzwonić lub napisać 
maila. W ten prosty sposób można 
skonsultować się bądź skorzystać 
z bardziej tradycyjnej formy, czyli 
umówić na rozmowę podczas wi-
zyty. 

Tematy, którymi obecnie zaj-
mują się prawnicy ZRG NSZZ „So-
lidarność” nie są związane tylko 
i wyłącznie z prawem pracy, a więc 
ubezpieczeniami społecznymi, 
świadczeniami emerytalnymi 
i rentowymi, czy nieszczęśliwymi 
wypadkami. Część pytań, z który-
mi przychodzą członkowie Związ-
ku, dotyczy także innych zagad-
nień, jak na przykład spadków.

Czy koronawirus coś tutaj 
zmienił? W ostatnich miesiącach, 
a więc w czasie obowiązywania 
różnych obostrzeń wynikających 
z pandemii COVID-19, zaintereso-
waniem poradami prawnymi jest 
na podobnym poziomie co wcze-
śniej, przy czym cześć spraw nie 
jest omawiana osobiście. Niektó-
re z osób decydują się na formę 
telefoniczną bądź mailową (to co 
się natomiast nie zmieniło, to kwe-
stia uczestnictwa prawników w 

Nasi prawnicy dyżurują 
i pomagają

różnych rozprawach sądowych w 
charakterze pełnomocników).

Dodajmy, że efektem ostatnich 
prac Działu Prawnego ZRG NSZZ 
„Solidarność” jest m.in. wygrana 
w Sądzie Najwyższym w sprawie 
przywrócenia do pracy po dyscy-
plinarnym zwolnieniu (postępo-
wanie toczyło się od kilku lat). 

Dział Prawny dla komisji zakła-
dowych oraz dla dla członków 
indywidualnych jest dostępny pod 
numerami telefonów 58 308 42 
74, 58 308 44 69 oraz 58 305 55 12, 
a także pod adresami mailowymi 
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl 
i prawnicy@solidarnosc.gda.pl.
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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