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Pomnik Bądkowskiego
Trzy organizację rozpoczęły  

zbiórkę na rzecz budowy pomni-
ka Lecha Bądkowskiego, literata, 
społecznika i pierwszego rzecz-
nika NSZZ „Solidarność”. – Dołóż 
cegiełkę – zachęca Zrzeszenie 
Kaszubsko–Pomorskie. Pozosta-
li inicjatorzy to Gdański Komitet 
Obywatelski oraz Stowarzyszenie 
„Społeczny Komitet Budowy Po-
mnika Poległych Stoczniowców 
1970 w Gdańsku”. Osoby popie-
rające inicjatywę mogą wpłacać 
pieniądze do ZK-P (85 1020 1811 
0000 0402 0123 9185 wpisując w 
tytule „Pomnik Lecha Bądkowskie-
go”) lub osobiście w biurze (ul. 
Straganiarska 20–23 w Gdańsku). 

Zatrzymania i represje 
Na Białorusi trwają zatrzymania 

osób z niezależnego ruchu związ-
kowego. Wśród nich jest przyjaciel 
NSZZ „Solidarność”, przewodni-
czący Białoruskiego Kongresu 
Demokratycznych Związków 
Zawodowych Aliaksandr Jara-
szuk. Przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” Piotr Duda wystosował 
oświadczenie, w którym wzywa 
białoruskie władze do uwolnie-
nia zatrzymanych i zakończenia 
represji. Jednocześnie nawołuje 
międzynarodowe organizacje do 
stanowczej reakcji. 
Oświadczenie można przeczy-
tać TUTAJ…>>

Zespół bez Związku 
Przedstawiciele NSZZ „Soli-

darność” odchodzą z zespołu 
roboczego do spraw opracowa-
nia założeń do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o muzeach. 
– Przebieg prac zespołu nie speł-
nia nadziei „Solidarności” na po-
zytywne zmiany w najbardziej 
interesujących przepisach usta-
wy. Zasadniczym powodem jest 
niemożliwość porozumienia się 
w żadnej ze spraw określonych 
„rekomendacjach zasadniczych”. 
Wykluczono także wprowadzenie 
jakichkolwiek zmian proponowa-
nych przez związek „Solidarność” 
– informuje Krajowa Sekcja Muze-
ów i Instytucji Ochrony Zabytków 
NSZZ „Solidarność”. 

Polityka klimatyczna UE

W mate-
riałach zjaz-
dowych znaj-
duje się cały 
szereg pro-
pozycji skła-
danych przez 
różne struk-
tury Związku. 

Wśród nich są nasze, które mają na 
celu uprosić i odbiurokratyzować 
Związek, a także spowodować, 
że będzie łatwiej przeprowadzić 
wybory na poziomie zakładów 
pracy, szczególnie w strukturach, 
gdzie mamy wielu członków w 
organizacjach wydziałowych albo 
składających się z dużej liczby kół. 
Uproszczenia umożliwią łatwiejsze 
i szybsze przeprowadzenie zebrań 
wyborczych. Pamiętajmy, że w 
obecnej dobie wiele osób niechęt-
nie spotyka się na długi czas, żeby 
wykonać rzeczy, które wydają się 
oczywiste. Poza tym jeśli mamy 
koło, które liczy np. pięciu członków 
Związku, to wystarczy, żeby na ze-
branie wyborcze przyszły trzy oso-
by. Ale do tajnych wyborów trzeba 
powołać komisję skrutacyjną. Poza 
tym głosowanie tajne z grona kilku 
osób, które się znają i ze sobą pra-
cują, wydaje mi się zaszłością. Mia-
ło to swoje uzasadnienie w sytuacji 
sporych organizacji i osób, które 
pracowały krótko ze sobą i nie zna-
ły się. Dziś, jeśli ktoś ma zacięcie do 
bycia liderem w środowisku, to jest 
znany i najczęściej akceptowany. 
W małym gronie przeprowadzanie 
głosowanie tajnego wygląda więc 
jak pokazywanie, że nie potra�my
powiedzieć sobie w oczy, co o so-
bie sądzimy. Tutaj, w naszej ocenie, 
skomplikowane procedury nie są 
potrzebne. Ale trzeba oczywiście 
zostawić możliwość wyboru, aby 
dostępne były dwie opcje: tajna i 
jawna. 

Krzysztof Dośla 
przewodniczący Zarządu Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Cała rozmowa w majowym  
„Magazynie Solidarność”

Przed nami XXX 
Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „S

NASZYM ZDANIEM

W sektorze handlu jest około 
150 tysięcy wolnych miejsc pracy. 
Pracę będą mogli znaleźć m.in. 
pracownicy z Ukrainy, ale, jak za-
strzegł ostatnio, Alfred Bujara, 
przewodniczący Krajowej Sekcji 
Handlu NSZZ „Solidarność”, nie 
mogą być oni traktowani jako ta-
nia siła robocza. 

– Od lat zgłaszamy niedobór 
pracowników. Przedsiębiorcy do 
tej pory twierdzili, że nie ma chęt-
nych. W tej chwili uważamy, że 
spora część kobiet z Ukrainy, które 
uciekły przed traumą, może zna-
leźć tu zatrudnienie. Część z nich 

zna język polski, a więc widzimy 
dla nich dużą szansę. Dlatego jako 
handlowa „Solidarność” wystoso-
waliśmy apel do pracodawców, 
żeby zatrudnienie odbywało się 
według sprawiedliwych zasad, 
na takich samych warunkach, jak 
polscy pracownicy, a nie poprzez 
agencje pracy tymczasowej, gdzie 
pracownicy najemni, którzy przy-
chodzą do pracy, nie wiedzą, na 
ile godzin, nie mają możliwości 
skorzystania ze zwolnienia lekar-
skiego, Funduszu Świadczeń So-
cjalnych ani opieki nad dzieckiem 
– podkreśla Alfred Buraja.

Uczciwe zarobki

Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” przedstawiło 
uwagi do unijnego komunikatu 
„W kierunku zielonej, cyfrowej i 
odpornej gospodarki: nasz euro-
pejski model wzrostu”. – Należy 
dokonać głębokiej rewizji polityki 
klimatycznej UE i uczynić ją bar-
dziej pragmatyczną wbrew postu-
latom przyspieszenia. Konieczna 
jest przemyślana i odpowiedzialna 
strategia osiągania neutralności kli-
matycznej, a nie przyspieszenie za 
wszelką cenę – czytamy w opinii. 
– Konieczne są działania pozwa-

lające na wykorzystanie zasobów 
własnych UE jak choćby węgla.

Wojna na Ukrainie całkowicie 
zmieniła uwarunkowania społeczne 
i gospodarcze w Europie. Mając na 
uwadze konieczność transformacji 
energetycznej priorytetem musi 
być równowaga pomiędzy troska 
o klimat i środowisko naturalne, a 
bezpieczeństwem energetycznym 
obywateli krajów UE. Ważne jest 
również możliwie szybkie uniezależ-
nienie się od rosyjskiego gazu i ropy 
przez dywersy�kację kierunków im-
portu oraz zmiany technologiczne.

W intencji ludzi pracy i rzemio-
sła w kościele ojców oblatów pw. 
św. Józefa w Gdańsku odbyła się 1 
maja msza święta, której przewod-
niczył abp Tadeusz Wojda. – Przez 
długie lata komunizmu nie liczył 
się człowiek, lecz ideologia, nie 
prawa, lecz system, nie godność, 

Msza święta 
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lecz socjalistyczne utopijne idee 
i imperatyw utrzymania władzy 
– mówił arcybiskup. 

W uroczystej mszy świętej 
udział wzięły poczty sztandarowe: 
Regionu, „S” Portu Gdańskiego 
oraz Gdańskiej Stoczni Remonto-
wej. 

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/o-zwiazkowa-wolnosc-na-bialorusi


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

5,4 procent

Nie jesteśmy jeszcze na tym etapie.
Taką odpowiedź usłyszał dziennikarz, który zapytał Ylvę Johansson, 

komisarz ds. wewnętrznych UE o zmianę budżetu Unii i uruchomienie 
nowego funduszu, który wsparłby Polskę w przyjmowaniu  

uchodźców z Ukrainy. 

Tyle, jak podał GUS, wynosiła stopa bezrobocia w marcu br. Dla po-
równania w lutym było to 5,5 proc. 

PRAWNIK INFORMUJE

Tablica pamięci 
Alojzego Szablewskiego

iBiS NR 18 (582) 4 MAJA 2022
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Tomasz Modzelewski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

FO
T. 

PA
W

EŁ
 G

LA
NE

RT
Jak ostatnio zapowiadaliśmy, 

przy wejściu do siedziby Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” uroczyście odsłonięta 
została tablica upamiętniająca 
Alojzego Antoniego Szablewskie-
go, żołnierza Armii Krajowej ps. 
„Iskra”, współpracownika Wolnych 
Związków Zawodowych Wybrze-
ża, uczestnika strajku w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina w Sierpniu 
’80, więźnia politycznego PRL i po-
sła na Sejm RP (WAK-ZChN, 1991-
-93).

– Chcemy w ten sposób upa-
miętnić postać wielkiego patrioty, 

żołnierza AK, osoby, która była w 
okresie komunistycznego zniewo-
lenia prześladowana i która współ-
pracowała z Wolnymi Związkami 
Zawodowymi – mówił dr Paweł 
Warot, dyrektor gdańskiego od-
działu IPN. 

Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy ZRG NSZZ „Solidarność, Alojzy 
Szablewski był niestrudzonym 
propagatorem idei wolności, nie-
podległości i suwerenności naszej 
Ojczyzny, ale też i pięknej historii 
wśród ludzi młodych.
Więcej zdjęć z odsłonięcia tabli-
cy można zobaczyć TUTAJ…>>

Pracownicy, którzy są członka-
mi organizacji związkowych, od-
liczą od dochodu nawet 500 zł w 
rozliczeniu PIT, a nie 300 jak było 
to początkowo planowane w „Pol-
skim Ładzie”. Kwota została zwięk-
szona o 200 zł po poprawce zgło-
szonej przez NSZZ „Solidarność”. 

– Ponadto w przepisie normują-
cym dokumentowanie wydatków 
zaproponowano, aby dokument 

ten mogła stanowić informacja PIT-
-11, w której już obecnie (w części 
G) pracodawca wykazuje wysokość 
pobranych z wynagrodzenia (na 
skutek otrzymanego od pracow-
nika upoważnienia) podlegają-
cych odliczeniu składek na rzecz 
związków zawodowych – czytamy 
w uzasadnieniu resortu �nansów.

Zmiany dotyczą półtora milio-
na pracowników.

Niższy podatek dla „S”

23 kwietnia 2022 weszły w 
życie przepisy ustawy z dnia 
11.03.2022r. o obronie Ojczyzny. 
Jakie implikacje wywołuje ustawa 
w kontekście stosunku pracy?
 Rozwiązanie stosunku pracy z 

osobą powołaną do pełnienia 
zasadniczej służby wojskowej 
albo terytorialnej służby woj-
skowej tylko za zgodą pracow-
nika (nie dotyczy umów o pra-
cę na okres próbny lub na czas 
określony nie dłuższy niż 12 
miesięcy oraz wypowiedzenia 
z winy pracownika, upadłości 
lub likwidacji zakładu).

 Obowiązek udzielenia urlopu 
bezpłatnego pracownikowi 
odbywającemu szkolenie pod-
stawowe lub specjalistyczne w 
czasie pełnienia dobrowolnej 
zasadniczej służby (w tym czasie 
pracownik zachowuje wszyst-
kie uprawnienia wynikające ze 
stosunku pracy, za wyjątkiem 
prawa do wynagrodzenia). 

 Rozwiązanie przez pracodaw-
cę stosunku pracy z małżon-
kiem żołnierza, który odbywa 
obowiązkową zasadniczą służ-
bę może nastąpić wyłącznie z 

winy pracownika, w razie ogło-
szenia upadłości lub likwidacji 
zakładu.

 Pracodawca zatrudniający żoł-
nierza rezerwy lub OT pełniące-
go służbę wojskową rotacyjnie 
uprawniony jest do otrzymania 
świadczenia pieniężnego (re-
kompensaty kosztów nieobej-
mującej wynagrodzenia) za 
dni, w których pracownik pełnił 
służbę wojskową.

 Pracodawca, który zatrudniał 
pracownika w dniu powołania 
go do obowiązkowej zasadni-
czej służby, obowiązany jest 
zatrudnić go na poprzednio 
zajmowanym stanowisku lub 
na stanowisku równorzędnym 
pod względem rodzaju pracy 
oraz wynagrodzenia, jeżeli w 
ciągu 30 dni od dnia zwolnienia 
ze służby pracownik ten zgłosił 
się do zakładu w celu podjęcia 
pracy. Niezachowanie terminu 
spowoduje wygaśnięcie sto-
sunku pracy, chyba że nastąpiło 
ono z przyczyn usprawiedliwia-
jących nieobecność.

Stan prawny na 4.05.2022 r.
Maria Szwajkiewicz

O obronie Ojczyzny

W przededniu 44. rocznicy 
powstania Wolnych Związków 
Zawodowych Wybrzeża w Radiu 
Gdańsk odbyła się debata „Wolne 
Związki Zawodowe Wybrzeża. Oni 
ruszyli lawinę”. 

– Są dwie okoliczności, które 
sprawiły, że ten szyld zaskoczył i 
wykroczył swoim zasięgiem poza 
Trójmiasto. To niewątpliwie Radio 
Wolna Europa, które wielokrotnie 
powielało informacje o zawiąza-
niu się komitetu założycielskiego 
WZZ Wybrzeża. Ale na początku 
był Jacek Kuroń. Przy całej kom-

W Radiu Gdańsk  
o historii WZZ

plikacji, sprzeczności koncepcji 
WZZ-towskiej i tego lewicowego 
kierownictwa KOR z Jackiem Ku-
roniem na czele, ważne było, żeby 
on tę informację autoryzował. 
Pomimo że był przeciwnikiem po-
wołania WZZ-ów, to on tę decyzję, 
w zasadzie postawiony pod ścia-
ną, podjął – mówił podczas deba-
ty dr hab. Sławomir Cenckiewicz, 
doradca prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej ds. naukowych.

Debatę można odsłuchać  
TUTAJ…>>
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/tablica-alojzego-szablewskiego-odslonieta-zdjecia
www.radiogdansk.pl/wiadomosci/region/trojmiasto/2022/04/27/wolne-zwiazki-zawodowe-wybrzeza-oni-ruszyli-lawine-wybitne-jednostki-dzieki-ktorym-powstala-solidarnosc
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