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Nasze XVII WZD
19 listopada br. w historycznej 
Sali BHP Stoczni Gdańskiej na 
XVII WZD spotkali się związko-
wi delegaci by podsumować 
półmetek kadencji w trudnym 
czasie pandemii koronawirusa.

Po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego modlitwę za Związek,  
Ojczyznę, obrońców granic i za 
zmarłych członków Związku od-
mówił proboszcz para�i św. Brygi-
dy ks. kanonik Ludwik Kowalski. 

Witając delegatów i gości 
Krzysztof Dośla zwracał uwagę na 
wyjątkowy, poprzez rygory pan-
demii, czas pracy związkowej. 

– Żaden nowoczesny komuni-
kator nie zastąpi bezpośredniego 
spotkania człowieka z człowie-
kiem –  mówił przewodniczący 
ZRG NSZZ „S” i podsumował sze-
reg związkowych akcji i inicjatyw 
od obrony praw pracowniczych 
i miejsc pracy, po obchody rocz-
nicowe robotniczych protestów, 
Fundusz Stypendialny „Solidarno-
ści” (jedyny tego rodzaju w Polsce) 
po Maraton Solidarności. 

Gość WZD Piotr Duda, lider NSZZ 
„S” wymienił obecne zagrożenia: ko-
lejną falę pandemii, kryzys migracyj-
ny i prowokacje na wschodniej gra-
nicy, in�ację zagrażającą wzrostowi
płac oraz tzw. religię klimatyczną, 
która wpływa na wzrost cen i zagra-
ża rodzimej gospodarce. Przypo-

mniał, że gospodarka państw tzw. 
starej Unii (Wspólnota Węgla i Stali) 
rozwijała się na tradycyjnych surow-
cach energetycznych.  

XVII WZD NSZZ „S” wyraziło 
wdzięczność i szacunek żołnie-
rzom, funkcjonariuszom Straży 
Granicznej, Policji i Straży Pożarnej, 
którzy z poświęceniem bronią gra-
nicy i stoją na straży suwerenności. 
Zebrani przyjęli też stanowisko 
popierając postulaty oświatowe 
dotyczące poziomu wynagrodzeń 
w oświacie i wprowadzenia sys-
temu wynagrodzeń nauczycieli 
zapewniającego stałą waloryzację 
płac na podstawie przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej. XVII WZD Regionu Gdań-

skiego zwróciło się w stanowisku 
do prezydenta, rządu i parlamenta-
rzystów o wsparcie obywatelskiego 
projektu ustawy o tzw. emerytu-
rach stażowych i o uznanie Sektora 
Okrętowego jako strategicznego 
w Polskiej Polityce Przemysłowej. 
Jako, że przemysł okrętowy należy 
do kluczowych gałęzi gospodarki, 
delegaci domagają się przystąpie-
nia do rozmów w ramach Zespo-
łu Trójstronnego ds. Przemysłu 
Stoczniowego. Delegaci domaga-
ją się też 20 proc. wzrostu wyna-
grodzeń pracowników muzeów 
województwa pomorskiego.
Stanowiska przyjęte przez 
XVII WZD Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”….>>

O związkach 
pozytywnie

46 proc. Polaków ocenia po-
zytywnie działalność związków 
zawodowych – to wzrost o 8 pkt. 
proc. w porównaniu z 2019 r. 18 
proc. badanych odnosi się do niej 
krytycznie (spadek o 3 proc.) – 
wynika z sondażu CBOS. 39 proc. 
Polaków (o 10 proc, więcej niż w 
2019 r.) uważa, że związki zawo-
dowe mają zbyt mały wpływ na 
decyzje władz. Według badania 
CBOS 10,5 proc. pracowników 
najemnych deklaruje członko-
stwo w związkach zawodowych. 
NSZZ „Solidarność” jest najwięk-
szą związkową centralą.  

Kontynuacja 
bez przełomu

23 listopada br. w Belwederze 
spotkali się przedstawiciele KSO-
iW NSZZ „S” z ministerem edukacji 
i nauki Przemysławem Czarnkiem 
i wiceministrem Dariuszem Piont-
kowskim.   Prezydenta RP repre-
zentowała minister ds. dialogu 
Bogna Janke.  

– Oczekujemy od MEiN kon-
kretnej propozycji powiązania 
płacy nauczycieli z przeciętnym 
wynagrodzeniem w gospodarce 
narodowej – powtórzyła oświato-
wa „Solidarność” po wtorkowym 
spotkaniu z kierownictwem resor-
tu edukacji. 

MEiN poinformowało, że pod-
trzymuje wcześniejsze październi-
kowe propozycje. Kolejną turę roz-
mów wyznaczono na 30 listopada 
br. Więcej…>>

Szczyt IV fali
Resort zdrowia poinformował, 

że w środę 14 listopada br. odno-
towano 28 380 nowych i potwier-
dzonych przypadków zakażenia. 
To rekordowa liczba nowych za-
każeń SARS-CoV-2. Ubiegłej doby 
wykonano też rekordową liczbę 
testów – 107 tys. Dochodzimy do 
szczytu czwartej fali.  

Z powodu COVID-19 ostatniej 
doby zmarło 118 osób, a z powo-
du współistnienia z innymi scho-
rzeniami 342 osoby. 

W siedzibie NSZZ „S” w Gdań-
sku 22 listopada br.  Piotr Duda, 
przewodniczący KK NSZZ „S” i 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „S” spotkali się z pre-
mierem Mateuszem Morawieckim. 
Tematem rozmów były perspek-
tywy przemysłu stoczniowego, 
morskiej energetyki wiatrowej 
oraz sytuacja płacowa w sferze 
budżetowej, w tym w oświacie. 
Krzysztof Dośla akcentował m.in. 
konieczność przystąpienia do pro-
gramów „Batory” w oparciu o real-
ne plany budowy promów i pilną 
modernizację Marynarki Wojennej 
RP. Liderzy „S” zaakcentowali też, 
że projekt ustawy „Emerytura za 
Staż” czeka na wyznaczenie przez 
marszałka Sejmu daty pierwszego 
czytania.
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https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kolejna-odslona-zwiazkowych-oswiatowych-spotkan-z-mein-bez-przelomu
https://solidarnosc.gda.pl/dokumenty-wzd/xvii-wzd-dokumenty-wzd
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

2,6 tysięcy

Życie choć piękne tak kruche jest  
Wystarczy jedna chwila by zgasić je 
Życie choć piękne tak kruche jest  
Zrozumiał ten kto otarł się o śmierć 

24 listopada 1994 r. podczas koncertu „Golden Life”  
w hali Stoczni Gdańskiej w pożarze zginęło 7 osób. 

Tyle osób przekraczających nielegalnie granicę zatrzymała w tym roku 
Straż Graniczna (w ub.r. 98 osób). W 2021 r. SG odnotowała 37 tys. prób 
nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej (7 tys. w listo-
padzie br.). W ośrodkach SG przebywa 1838 osób (w ub.r. 293).

SYMBOLE SOLIDARNOŚCI
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PRAWNIK RADZI

Podczas XVII WZD Regionu 
Gdańskiego uhonorowano szereg 
osób, zaangażowanych w dzia-
łalność opozycyjną i związkową, 
m.in. Krzyż O�cerski Orderu Odro-
dzenia Polski otrzymał Roman Ste-
gart, uczestnik strajków w 1970 r., 
i w 1980 r. w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej, w stanie wojennym ini-
cjator i uczestnik akcji przeciwko 
reżimowi. Krzyż Kawalerski OOP 
otrzymali: Mirosław Piórek, związ-
kowy lider z Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa”, stoczniowiec z SKP 
Henryk Różański, aresztowany 
i skazywany z powodów politycz-
nych w latach 50 i 70 i Czesław 
Szweda, stoczniowiec, również 
z SKP, uczestnik protestów robot-
niczych w grudniu 1970 r. w Gdyni. 

Złotym Krzyżem Zasługi wyróżnio-
no przewodniczącą Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej Annę Woro-
niecką z oświatowej „S”, pracow-
ników biura ZRG: historyka i rad-
nego wojewódzkiego Aleksandra 
Kozickiego, Irenę Jendę, Józefa 
Rymszę, Bogdana Tylocha oraz 
Leszka Świeczkowskiego, lidera 
NSZZ „S” w Polpharmie Starogard 
Gdański i Zbigniewa Sikorskiego, 
przewodniczącego Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”. 
Pośmiertnie odznaczony został 
śp. Bogumił Soczyński, prawnik, 
doradca oświatowej „S”. Srebrne 
Krzyże Zasługi otrzymali: członek 
ZRG NSZZ „S” Krzysztof Adamczyk 
i skarbnik ZRG Stefan Gawroński. 
Pełna lista odznaczonych...>>   

Znakiem NSZZ „S” jest sztan-
dar Międzyzakładowego Komi-
tetu Strajkowego działającego 
w Stoczni Gdańskiej w 1980 r., 
symbol jedności i solidarności. 
Nazwa Związku na nim się nie po-
jawiła. Niezależny od władz zwią-
zek zawodowy był postulatem i 
marzeniem, o którego realizacje 
trzeba było jeszcze walczyć. 

Na płacie sztandaru MKS 
Gdańsk 1980 widnieją symbo-
le Stoczni Gdańskiej, Gdańskiej 
Stoczni Remontowej i Stoczni Pół-
nocnej oraz herb Gdańska i wize-
runek Matki Boskiej Częstochow-
skiej, z napisem „Wiara Nadzieja 
Miłość Polsce”. Inicjatywa sztan-
daru MKS wyszła od ks. Henryka 
Jankowskiego. Został wyszyty pod 
koniec sierpniowego strajku w Sta-
rogardzie Gd., w zakładzie hafciar-

skim ciotki proboszcza stoczniowej 
para�i pw. św. Brygidy.

Sztandar jest świadectwem ko-
rzeni całego Związku. Reprezentu-
je  Region Gdański „S” i KK w czasie 
uroczystości. Na co dzień sztan-
dar umieszczony jest w gablocie, 
w siedzibie Regionu Gdańskiego, 
a jego replika znajduje się w gabi-
necie przewodniczącego KK.

W grudniu 1981 r. sztandar 
z gdańską delegacją był na Górnym 
Śląsku. Na kilkanaście godzin przed 
stanem wojennym 12 grudnia 1981 
r. sztandar wrócił, ukryty przez cho-
rążych, do Gdańska. Po 13 grudnia 
1981 r. był przechowywany w ko-
ściele św. Brygidy. Kilka osób znało 
miejsce ukrycia symbolu „S”. Sztandar 
kilka razy był na Jasnej Górze. W 1989 
był przechowywany w magazynie 
Centralnego Muzeum Morskiego. 

Czy wypowiedzenie umowy 
o pracę za pośrednictwem poczty 
elektronicznej jest ważne? Zgod-
nie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy, 
oświadczenie każdej ze stron 
o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu 
umowy o prace powinno nastąpić 
na piśmie. 

Szczegółowe regulacje w za-
kresie formy czynności prawych 
zawiera ustawa Kodeks cywilny 
- dalej k.c., której przepisy stosuje 
się odpowiednio do stosunku pra-
cy na mocy art. 300 k.p. Zgodnie 
z art. 781 § 1 i 2 k.c., do zachowa-
nia elektronicznej formy czynno-
ści prawnej wystarcza złożenie 
oświadczenia woli w postaci elek-
tronicznej i opatrzenie go kwali�-
kowanym podpisem elektronicz-
nym. Oświadczenie woli złożone 
w formie elektronicznej jest rów-

noważne z oświadczeniem woli 
złożonym w formie pisemnej.

Kodeks pracy nie zastrzega ry-
goru nieważności nawet w przy-
padku niezachowania formy pi-
semnej wypowiedzenia ani nie 
pozbawia go skuteczności, o ile 
oświadczenie o wypowiedzeniu 
doszło do adresata w taki sposób, 
że mógł on się z nim skutecznie 
zapoznać. Takie oświadczenie 
będzie wadliwe co do formy, ale 
nie będzie nieskuteczne prawnie. 
Momentem rozpoczęcia biegu 
wypowiedzenia jest pierwszy 
dzień kalendarzowy miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w któ-
rym zostało złożone oświadczenie 
woli o wypowiedzeniu umowy 
o pracę.
Stan prawny na 22.11.2021 r. 

Maria Szwajkiewicz

21 listopada br. z inicjatywy 
NSZZ „S” odprawiona została 
w bazylice św. Brygidy msza św. 
w intencji funkcjonariuszy i żołnie-
rzy strzegących wschodniej grani-
cy. „Solidarność” wspiera polskich 
żołnierzy i funkcjonariuszy, „stoi 
murem za polskim mundurem”.  

– W bastionie solidarności 
i wolności, gromadzimy się przed 
obrazem Matki Boskiej Królowej 

Polski, by podziękować żołnie-
rzom, policjantom, ochotnikom 
oraz wszystkim zaangażowanym 
w ochronę naszych granic – mówił 
ks. kanonik Ludwik Kowalski. 

We mszy uczestniczyły licznie 
delegacje dowództw WP i MW, służb 
mundurowych, IPN, dawni więźnio-
wie polityczni ze Stowarzyszenia 
„Godność” oraz związkowcy z NSZZ 
„S” ze związkowymi sztandarami. 

Sztandar 

Odznaczeni związkowcy

Elektroniczne wypowiedzenie

Murem za mundurem
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/xvii-wzd-regionu-gdanskiego-rozpoczelo-obrady
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