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Inflacja kontra tarcza
Wystawa i koncert 
w Tczewie

Fundacja im. Roberta Pepliń-
skiego w Tczewie i Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
zapraszają 12 grudnia na otwarcie 
wystawy „Stan wojenny w Polsce, 
Wybrzeżu, Tczewie”. Tego samego 
dnia zorganizowany zostanie rów-
nież koncert barda „Solidarności” 
Zbigniewa Stefańskiego „Stefana” 
oraz Przemka Radziszewskiego (z 
zachowaniem reżimu sanitarne-
go). WIĘCEJ…>> 

Nagrodzeni 
za audycje

Marzena Bakowska i Andrzej 
Urbański z Radia Gdańsk otrzymali 
Grand Prix w IX konkursie „Audycja 
Historyczna Roku”. Stworzyli oni 
cykl audycji „Pamięć. Grudzień ’70” 
poświęcony wydarzeniom sprzed 
50 lat. Autorzy wykorzystali archi-
walne materiały Polskiego Radia 
i wspomnienia rodzin o�ar, two-
rząc opis zbrodni i walki o pamięć 
o pomordowanych. Jak stwierdzi-
ła Marzena Bakowska, tematyka 
Grudnia ’70 jest „mocno rozpraco-
wana”, ale audycje odkryły, że jest 
jeszcze „wiele bólu” i nieopowie-
dzianych historii. WIĘCEJ…>>

Nowe promy 
z „Remontowej”

Spółka Polskie Promy, której 
udziałowcami są Skarb Państwa 
oraz Polska Żegluga Morska, pod-
pisała kontrakt z Gdańską Stocznią 
„Remontowa” na budowę trzech 
promów. Dwie jednostki będą pły-
wać w spółce Unity Line z Grupy 
PŻM, natomiast trzeci prom w Pol-
skiej Żegludze Bałtyckiej. Podpisa-
no też list intencyjny na czwartą 
jednostkę. – Mamy powody do 
satysfakcji. Wymiana �oty promo-
wej na Bałtyku jest kluczowa dla 
istnienia polskich armatorów pro-
mowych. Projekt unowocześnie-
nia żeglugi uzyskuje realną szansę 
na realizację, a wybrana renomo-
wana �rm daje gwarancję reali-
zacji kontraktu – mówi Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„Solidarność”.  WIĘCEJ…>>

Tegoroczna in�acja w Polsce
przekroczyła już 7 procent. To 
przede wszystkim skutek droże-
jącej ropy i gazu oraz słabnącego 
złotego. Przyspieszyły także wzro-
sty cen żywności. Należy wziąć 
pod uwagę również efekt korona-
wirusa. Żeby złagodzić problem, 
rząd zapowiedział pakiet działań 
określonych mianem tarczy anty-
in�acyjnej.

– Postaramy się wdrożyć pakiet 
jeszcze w grudniu, tak żeby nie-
które jego elementy mogły wejść 
w życie przed świętami Bożego 
Narodzenia – zapowiedział pre-
mier Mateusz Morawiecki.

– Oprócz szczególnej pomocy 
najbardziej potrzebującym, którzy 
otrzymają dodatki, chcemy soli-
darnie i sprawiedliwie złagodzić 
negatywne efekty wzrostu cen 
energii elektrycznej. Są one spo-
wodowane kryzysem gazowym 
oraz wzrostem cen uprawnień do 
emisji CO2 w unijnym systemie 
Europejskiego Systemu Handlu 
Emisjami – napisano z kolei w ko-
munikacie rządowym. 

Wczoraj Rada Ministrów przy-
jęła projekt dotyczący zmian w 
akcyzie. Przewiduje on obniżenie 

stawki VAT na gaz ziemny z 23 do 
8 proc., zniesienie akcyzy i obni-
żenie stawki na energię z 23 na 
8 proc., obniżenie VAT na ciepło 
z 23 na 8 proc. oraz zmniejszenie 
akcyzy na paliwo oraz obniżenie 
opłaty emisyjnej do zera do końca 
maja 2022 r. 

– Jeśli in�acja nie będzie spada-
ła, to zadziałamy ponownie z do-
datkowymi instrumentami antyin-
�acyjnymi – zapowiedział wczoraj
premier Mateusz Morawiecki 
w rozmowie z TVP. Szef rządu pod-
kreślił w programie „Gość Wiado-
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mości”, że to „ jest zadanie państwa, 
żeby wpłynąć na to, aby ta in�acja
była niższa”. Przypomniał także, że 
od 1 stycznia zacznie obowiązywać 
podatkowy Polski Ład, na którym 
skorzystać ma 18 mln Polaków.

– Kluczem jest to, żeby dobrać 
narzędzia tak, aby hamowały in-
�ację, z drugiej strony, żeby nie ha-
mowały rozwoju gospodarczego, 
a z trzeciej strony, żeby były rze-
czywiście pomocne – podsumo-
wał premier podczas wczorajszej 
prezentacji rozwiązań zawartych 
w pakiecie antyin�acyjnym.

Parlament Europejski będzie 
pracował nad dyrektywą o ade-
kwatnym wynagrodzeniu mini-
malnym w Unii Europejskiej. To 
efekt ostatnio podjętej decyzji. 
– Jesteśmy zadowoleni z rezultatu 
głosowania, ponieważ „Solidar-
ność” od samego początku popie-
rała tę inicjatywę – mówi Barbara 
Surdykowska z Biura Eksperckiego 
KK NSZZ „Solidarność”. 

Oznacza to, że coraz bliżej 
jest do rozpoczęcia procesu 
uzgodnień między parlamen-
tem, Komisją Europejską a Radą 
Europy na temat kształtu tego 
dokumentu. 

Trzeba tutaj przypomnieć, że 
wcześniej Związek z zadowole-
niem przyjął propozycję zmian w 
projekcie zaakceptowanym wcze-
śniej przez Komisję Zatrudnienia i 
Spraw Socjalnych Parlamentu Eu-

Płaca minimalna w Europie 

ropejskiego. Tekst uznany został 
za dobrą podstawę do rozpoczę-
cia negocjacji.

W dyrektywie zapisane zostało, 
iż płaca minimalna ma stanowić 50 
proc. średniego wynagrodzenia w 
kraju lub 60 proc. mediany (w Pol-

sce te wartości zostały osiągnięte 
w ostatnich latach). Dyrektywa 
zwraca też uwagę na rangę roko-
wań zbiorowych i zaleca wyzna-
czenie ścieżki dojścia do 75 proc. 
pracowników objętych układem 
zbiorowym pracy. 
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Rozpoczęcie uzgodnień między Parlamentem Europejskim, Komisją 
Europejską a Radą Europy jest coraz bliżej.

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-tczewie-w-40-rocznice-stanu-wojennego
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/radio-gdansk-wyroznione-za-cykl-audycji-o-grudniu-70
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/remontowa-z-kontraktem-na-budowe-trzech-promow-dla-rodzimych-armatorow
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

3 minuty

Od początku rządów Platformy toczyliśmy boje w obronie emerytur po-
mostowych. Te batalie w kolejnej kadencji Sejmu zwieńczył zamach PO 
na wiek emerytalny, podniesiony do 67 lat. Na szczęście dzięki zwycię-
stwom wyborczym Andrzeja Dudy i PiS-u kwestię udało się odwrócić. 

Poseł Janusz Śniadek w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność”

Jak wynika z danych, co 3 minuty umiera w Polsce jedna osoba z po-
wodu koronawirusa. 

ZUS INFORMUJE

Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie
2014-2021, w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

Dialog społeczny w radiu
Na antenie Radia Gdańsk trwa 

cykl audycji poświęconych roli 
dialogu społecznego. W ostatniej, 
która została wyemitowana w mi-
niony poniedziałek, tematem były 
organizacje pracodawców jako 
partnera w tym dialogu. Występu-
jący na antenie Ireneusz Karaśkie-
wicz, dyrektor Związku Pracodaw-
ców Forum Okrętowego wskazał 
na przykład ze swojego doświad-
czenia. – W maju 2021 roku pra-
codawcy i związkowcy połączyli 
siły na rzecz obrony przemysłu 

stoczniowego w Europie. Odbyło 
się to na forum Komisji Dialogu 
Społecznego Sektora Stoczniowe-
go przy Komisji Europejskiej – in-
formował. 

Materiały są emitowane w po-
niedziałek około godziny 14.20. 
Całej audycji można wysłuchać 
TUTAJ...>>

Rada Krajowa Sekcji Nauki 
NSZZ „Solidarność” podjęła de-
cyzję o powołaniu sztabu prote-
stacyjnego. – Nie godzimy się na 
niskie wynagrodzenia, których 
wzrost ustalono w trakcie wpro-
wadzania w życie nowego Prawa 
o szkolnictwie wyższym i nauce 
oraz jednostronne ograniczanie 
realizacji ustawy poprzez zawie-
szanie wprowadzenia jej elemen-
tów – tłumaczy dr inż. Tadeusz 
Szymański, przewodniczący Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
na Politechnice Gdańskiej. Przypo-
mnijmy, że latem tego roku Kra-
jowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidar-
ność” zwróciła się po raz kolejny 
do władz z wnioskiem w sprawie 
podwyższenia pensji dla pracow-
ników tego sektora. – Domagamy 
się zrealizowana umowy społecz-

nej zawartej w 2018 roku – można 
przeczytać w apelu z obiecanego 
trzy lata temu wzrostu płac, który 
miał nastąpić w trzech etapach 
zrealizowane zostały dwa i to tyl-
ko częściowo. 

– Oczekiwaliśmy trzech pod-
wyżek po 10 procent procent, 
a dostaliśmy dużo mniej. Zwrócili-
śmy się więc do premiera o wyasy-
gnowanie środków, ale nie doszło 
do spotkania. Poinformowaliśmy 
więc ministra edukacji i nauki 
o powołaniu sztabu protestacyjne-
go – podsumowuje dr inż. Tadeusz 
Szymański. – Teraz odbędzie się, 
zapowiedziana przez Radę Krajo-
wą Sekcji Nauki, telekonferencja, 
w której wezmą udział wszystkie 
komisje zakładowe i gdzie zostaną 
podjęte decyzje w sprawie dal-
szych działań. 

Społeczność akademicka 
będzie protestować

Prezydium Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w Gdań-
sku informuje, że w związku z licz-
nymi pytaniami naszych członków 
dotyczących obowiązków pra-
cowników placówek oświatowych 
w zakresie procedur i przekazy-
wania informacji w sytuacji epide-

micznej, skierowaliśmy pismo do 
Małgorzaty Bielang, pomorskiego 
kuratora oświaty. W odpowiedzi 
kurator podziela nasze zdanie, że 
jest to dodatkowe, znaczące ob-
ciążenie codziennej pracy. Pełna 
treść pisma jest dostępna na stro-
nie www.solidarnosc.gda.pl oraz 
TUTAJ…>>

Komunikat Sekcji Oświaty

PRAWNIK RADZI

– Nie musi dojść do zamknięcia 
całej szkoły, przedszkola czy żłob-
ka, aby rodzicom przysługiwał 
zasiłek opiekuńczy – przypomina 
Krzysztof Cieszyński, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS wojewódz-
twa pomorskiego. 

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych informuje, że ubezpieczony 
rodzic może skorzystać z zasiłku 
opiekuńczego na dziecko, gdy jest 
ono chore albo objęte kwarantan-
ną lub izolacją domową. Ma też 
prawo do zasiłku opiekuńczego, 
gdy musi zaopiekować się zdro-
wym dzieckiem w wieku poniżej 
8 lat, w przypadku gdy niespo-
dziewanie zamknięto żłobek, klub 
dziecięcy, przedszkole lub szkołę.

Z powodu zmieniającej się sy-
tuacji epidemicznej, za zamknięcie 
placówki należy uważać także za-
mknięcie np. pojedynczej klasy czy 
grupy przedszkolnej. Innymi słowy 
nie musi dojść do zamknięcia całej 

jednostki, by rodzicowi przysługi-
wał zasiłek opiekuńczy.

W tej sytuacji jeżeli np. w związku 
z wykryciem koronawirusa u ucznia 
zostaną zawieszone zajęcia tylko w je-
go klasie, zasiłek opiekuńczy będzie 
przysługiwał nie tylko rodzicom dzie-
ci, które zostały objęte kwarantanną 
związaną ze stycznością z osobą za-
każoną, ale także rodzicom uczniów 
z zamkniętej klasy, którzy takiej stycz-
ności nie mieli, gdyż w tym okresie nie 
przebywali w szkole np. z powodu 
przeziębienia lub wyjazdu.

Taka wykładnia, która wynika 
z wytycznych Ministerstwa Rodzi-
ny i Polityki Społecznej i jest zgod-
na z kształtującą się w tym zakresie 
linią orzeczniczą sądów, dotyczy 
nowych wniosków i spraw nieza-
kończonych i nowo wpływających. 
Zmiana wynika z oczekiwań rodzi-
ców i opiekunów dzieci, które nie 
mogą w związku z COVID-19 ko-
rzystać z opieki w placówkach.

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców

Przepisy Kodeksu pracy nie 
regulują tematyki związanej ze 
stosowaniem weksli wobec osób 
świadczących pracę. Regulacji ta-
kich nie zawiera również ustawa 
o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, a kodeks pracy w art. 300 
pozwala na odpowiednie stoso-
wanie Kodeksu cywilnego, ale nie 
ustawy Prawo wekslowe.

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Po-
lityki Społecznej prezentuje pogląd 
o braku możliwości stosowania 
weksla do zabezpieczenia roszczeń 
pracodawcy wobec pracownika po-
wstałych w ramach stosunku pracy.

Posługiwanie się wekslem w sy-
tuacjach, gdy pracownik jest obo-
wiązany rozliczyć się z pracodawcą 
z roszczeń powstałych w ramach 
stosunku pracy pozostawałoby 
w sprzeczności z ochronną funkcją 
prawa pracy. Trzeba bowiem mieć 
na uwadze, że zabezpieczenie 

roszczeń pracodawcy za pomocą 
weksla mody�kowałoby na nie-
korzyść pracownika zasady wyni-
kające z Kodeksu pracy dotyczące 
m.in. rozłożenia ciężaru dowodu 
przy odpowiedzialności material-
nej pracownika, czy też właści-
wość sądu w razie sporu między 
pracodawcą a pracownikiem.

Przeciwko stosowaniu weksli 
do zabezpieczenia roszczeń pra-
codawcy wobec pracownika wy-
nikających ze stosunku pracy prze-
mawia także fakt, iż w Kodeksie 
pracy zostały wyraźnie i w sposób 
wyczerpujący uregulowane zasa-
dy odpowiedzialności pracownika 
względem pracodawcy z tytułu 
szkody wyrządzonej w jego mieniu 
wskutek niewykonania lub niena-
leżytego wykonania obowiązków 
pracowniczych (art. 114-127 k.p.).
Stan prawny 1 grudnia 2021 r.

Maria Szwajkiewicz

Weksle przy zatrudnieniu 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/135612-pracodawcy-i-zwiazkowcy-czasem-walcza-na-jednym-froncie-o-polaczeniu-sil-w-obronie-przemyslu-stoczniowego-opowiada-ireneusz-karaskiewicz-dialog-spoleczny-kluczem-do-rozwoju
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/komunikat-sekcji-oswiaty-w-sprawie-obowiazkow-w-zwiazku-z-pandemia
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