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Letnia akcja Inspekcji
Okręgowy Inspektorat Pracy w 

Gdańsku w ramach Letniej Akcji 
Informacyjnej zaprasza młodzież 
szkolną i akademicką do punk-
tu informacyjno-poradniczego 
w Gdyńskim Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości (Gdynia, ul. 10 
Lutego 24) do piątku 29 lipca br. w 
godz. 10–14. Akcja OIP kierowana 
jest do podejmujących pracę se-
zonową. 

Połączenie Baltic Pipe
Ostatni etap budowy strate-

gicznego gazociągu Baltic Pipe 
zakończono 21 lipca br. wspawa-
niem 90 m łącznika gazociągu 
lądowego z gazociągiem podmor-
skim w miejscowości Pogorzelica 
k. Rewala. Gazociąg połączył Pol-
skę i Danię, integrując sieci gazo-
we i tworząc korytarz dostaw gazu 
ziemnego z szelfu norweskiego 
do środkowo-wschodniej Europy. 
Więcej...>>  

Jaka emerytura?
ZUS zakończył generowanie 

i udostępnianie Informacji o Sta-
nie Konta Ubezpieczonego (Io-
SKU) za 2021 r. Stan konta można 
sprawdzić wyłącznie na własnym 
pro�lu na Platformie Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS a także 
przez pro�l zaufany.

Zwracamy się z prośbą o wpłaty 
na rzecz Funduszu Stypendialne-
go NSZZ „Solidarność”. Środki są 
gromadzone na koncie Pomor-

skiej Fundacji Edukacji i Pracy: 41 
7065 0002 0652 4155 2804 0001 

z dopiskiem „Fundusz Stypen-
dialny”. Do tej pory przyznaliśmy 

712 stypendiów dla młodzieży 
z rodzin niezamożnych. 
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Lubelski lipiec

Sejmowa Komisja Nadzwyczaj-
na ds. zmian w kody�kacjach 21 lip-
ca br. zajmowała się rządowym pro-
jektem nowelizacji kodeksu pracy, 
która ma uregulować pracę zdalną 
oraz m.in. umożliwić pracodawcom 
kontrolę trzeźwości pracowników. 
Już na etapie pierwszego czytania 
Stanisław Szwed, wiceminister ro-
dziny i polityki społecznej, zapowie-
dział, że rząd jest otwarty na ewen-

tualne wydłużenie okresu vacatio 
legis (w projekcie rząd proponował 
14 dni). Przypomnijmy, że 7 lipca 
br. posłowie skierowali rządowy 
projekt ustawy o zmianie ustawy 
Kodeks pracy do dalszych prac w 
sejmowej komisji. Potrzeba wpro-
wadzenia zmian, zdaniem MRiPS, 
wynika z konieczności wyjścia 
naprzeciw potrzebom pracowni-
ków i pracodawców: umożliwienia 

pracodawcom – w uzasadnionych 
przypadkach – wprowadzenia pre-
wencyjnej kontroli pracowników 
w miejscu wykonywania pracy 
zdalnej, a także wprowadzenia 
regulacji dotyczących tejże pracy 
jako rozwiązania stałego. Pandemia 
COVID-19 wpłynęła bowiem na 
wszystkie sfery życia społeczne-
go, w tym na sferę zawodową i na 
stosunki pracy.

– Dalej wiemy, że niewiele 
wiemy – skomentował Dominik 
Kolorz, przewodniczący śląsko-dą-
browskiej „Solidarności” spotkanie 
związkowców z premierem Mora-
wieckim 25 lipca br. Wobec wzmo-
żonego popytu i potrzeb rynku, 
krajowe wydobycie węgla ma być 
zwiększane. Tyle, że zakładano 
stopniowe wygaszanie wydobycia 
i odchodzenie od węgla. Kraj po-
trzebuje węgla co wymaga inwe-
stycji w kopalnie. 

Jednorazowe wypłaty, w po-
staci transferu gotówkowego po 
3 tys. zł na gospodarstwo do-
mowe opalane węglem lub pa-
liwem węglopochodnym, mają 
ruszyć we wrześniu br.

Sejm przyjął 22 lipca br. prze-
pisy, mające wesprzeć gospo-
darstwa domowe, dla których  
źródłem ogrzewania jest kocioł 
na paliwo stałe, kominek, koza, 
trzon kuchenny, kuchnia lub piec 
kaflowy na paliwo stałe zasilane 
węglem kamiennym, brykietem 
lub peletem (zawierającymi co 
najmniej 85 proc. węgla kamien-
nego). Ustawa o dodatku węglo-
wym trafiła do Senatu. Przepisy 
wejdą w życie dzień po ogłosze-
niu. Wnioski (wzór jednolity) o 

dodatek węglowy będzie można 
składać do gmin do 30 listopada 
br. Nie ma kryteriów dochodo-
wych. Środki można będzie wy-
dać na dowolny cel – na zakup 
węgla i na powetowanie kosz-
tów zakupionego już węgla. 

Warunkiem otrzymania do-
datku będzie wpis lub zgłosze-
nie źródła ogrzewania do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. 

Termin na składanie dekla-
racji do CEEB minął jednak 30 
czerwca br. Każdy, kto tego nie 
zrobił, musi się liczyć z karą. By 
jej ewentualnie uniknąć należy 
złożyć „czynny żal” – złożyć de-
klarację i poinformować urząd 
gminy o sytuacji.  

Dodatek węglowy 

Ramy pracy zdalnej

W Lublinie 24 lipca br. odbyły 
się obchody 42 rocznicy wydarzeń 
lubelskiego lipca 1980 roku, które 
zapoczątkowały największą falę 
strajkową w historii Polski. Uroczy-
stości rozpoczęły się od złożenia 
kwiatów pod Krzyżem Wdzięczno-
ści – pomnikiem upamiętniającym 
strajk pracowników Lubelskich Za-
kładów Naprawy Samochodów.

– Wydarzenia lubelskiego lipca 
były otwarciem zamkniętych przez 
reżim totalitarny drzwi. Wolnością, 
która jest potrzebna człowiekowi. 
Nie strajkowaliśmy o „kotleta”, bo 
jeśli o to by chodziło to po czte-
rech godzinach strajku by nie było. 
Chodziło o upodmiotowienie czło-
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wieka, żebyśmy przyszłość naszej 
ojczyzny budowali na wartościach, 
które stworzyły „Solidarność” – mó-
wił Marian Król, przewodniczący 
Regionu Środkowo-Wschodniego 
NSZZ „Solidarność”.

Kulminacja lubelskiego strajku 
nastąpiła 8 lipca 1980 r., gdy rozpo-
czął się strajk w WSK „PZL-Świdnik” 
i powstał Komitet Postojowy (o�-
cjalnie nie używano słowa „strajk”). 
Lista 110 postulatów to m.in. cof-
nięcie podwyżki cen, podwyższe-
nie płac, poprawa zaopatrzenia, 
warunków pracy i bhp, nierepre-
sjonowanie strajkujących i nowe 
wybory rad zakładowych. 16 lipca 
1980 r. do strajku dołączyła loko-

motywownia i lubelski węzeł ko-
lejowy PKP. Na nic zdały się próby 
wprowadzenia tam łamistrajków. 
Od 8 do 24 lipca 1980 r. w miastach 
Lubelszczyzny strajkowało 150 za-
kładów pracy. Więcej...>>

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gaz-z-norwegii-na-jesieni-ostatni-etap-baltic-pipe-zakonczony
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/42-rocznica-strajkow-lubelskich-o-upodmiotowienie-czlowieka-pracy


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

766 tysięcy

A potem tak jak zawsze – łuny i wybuchy
malowani chłopcy bezsenni dowódcy
plecaki pełne klęski
rude pola chwały 
krzepiąca wiedza że jesteśmy – sami. 

Zbigniew Herbert

Tyle pozostaje nieaktywnych bonów turystycznych (jednorazowe 
świadczenie 500 zł na dziecko, na dziecko z niepełnosprawnością 
1000 zł). Ich ważność upływa 30 września br. Rodzice i opiekunowie 
aktywowali dotychczas 3,5 mln bonów. 

iBiS NR 30 (594) 27 LIPCA 2022
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

WYDARZYŁO SIĘ

30 lipca 1980 r. na olimpia-
dzie w Moskwie Władysław Koza-
kiewicz ustanowił rekord świata 
w skoku o tyczce (5,78 m). Stadion 
na Łużnikach, wówczas imienia 
Lenina, wypełniony był do ostat-
niego miejsca (50 tys. widzów). 
Na trybunie honorowej siedział 
m.in. „gensek” Leonid Breżniew. 
Na gwizdy kibiców nasz tyczkarz 
odpowiedział „gestem Kozakie-
wicza”. To jeden z najbardziej pa-
miętnych momentów   polskiego 
sportu. Zdjęcie przedstawiające 
ten moment obiegło prasę świa-
tową, oprócz państw demokracji 
ludowej. Ambasador ZSRS w Pol-
sce, Borys Aristow, wystąpił z bez-
skutecznym żądaniem odebrania 
medalu Kozakiewiczowi za obrazę. 
Władze tłumaczyły tyczkarza skur-
czem mięśnia spowodowanym 
wysiłkiem.

Jeden gest wyrażał więcej niż 
1000 słów. Co go poprzedziło? 
Po udanej próbie na 5,70 m, która 
dała Kozakiewiczowi złoty medal, 
nasz sportowiec został już na bież-
ni sam, jako zwycięzca. Mimo to 
kibice nadal okazywali gwizdami 
wrogość. 

– Dlatego, że byłem z Polski, to 
im tego „wała” pokazałem – wspo-
minał po latach tyczkarz. Każdy 
Polak marzył o tym, żeby coś ta-
kiego pokazać.  

W tym czasie, od 25 grudnia 
1979 r., trwał jeden z najbardziej 
krwawych kon�iktów po II woj-
nie światowej – sowiecka inter-
wencja wojskowa w Afganistanie, 
prowadzona przeciw partyzantce 
mudżahedinów. 63 reprezentacji 
państwowych w tym m.in. USA, Ka-
nada, Kenia, Norwegia, RFN i ChRL 
zbojkotowały igrzyska w Moskwie. 

Gest Kozakiewicza

Warto już wpisać w sierpniowy kalendarz uroczystości związane 
z upamiętnieniem strajków z lat 1980 i 1988.  
 14 sierpnia br. – Strzebielinek, godz. 9.30 – spotkanie członków 

Stowarzyszenia Strzebielinek. godz. 11.30 – Gniewino, msza św. 
w intencji Ojczyzny i zmarłych Kolegów (org.: Stowarzyszenie 
Strzebielinek);

 14 sierpnia, Gdańsk Siedlce, godz. 13.00 – kościół pw. św. Fran-
ciszka z Asyżu, msza św. dziękczynna za odzyskanie wolności 
i NSZZ „Solidarność” (org.: KM NSZZ „S” Stocznia Remontowa 
Shipbuilding oraz para�a św. Franciszka z Asyżu);

 15 sierpnia, Gdańsk – od godz. 9.30 – złożenie wiązanek kwiatów 
pod pomnikami Jana Pawła II i Ronalda Reagana, Józefa Piłsud-
skiego i Anny Walentynowicz; godz. 11 – msza św. za Ojczyznę 
w bazylice pw. św. Brygidy (org.: Stowarzyszenie Godność).

31 sierpnia br. – Gdańsk, główne uroczystości, organizowane 
przez KK NSZZ „S” i ZRG NSZZ „S”:
 godz. 14 – Sala BHP Stoczni Gdańskiej – uroczyste spotkanie 

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” z udziałem zaproszonych 
gości, wręczenie  stypendiów NSZZ „Solidarność”;

 godz. 16 – uroczystość na pl. Solidarności w Gdańsku i złożenie 
kwiatów przy bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej, przemarsz do bazy-
liki pw. św. Brygidy;

 godz. 17 – uroczysta msza św. w bazylice pw. św. Brygidy.
O planowanych uroczystościach będziemy sukcesywnie informo-
wać. Zobacz więcej...>>

Sierpniowe rocznice

Pracodawca może odwołać pra-
cownika z urlopu, jeżeli jego obec-
ności w zakładzie wymagają oko-
liczności nieprzewidziane w chwili 
rozpoczynania urlopu (np. awaria 
urządzeń, nieprzewidziana kontrola 
z urzędu skarbowego). Nie można 
wymagać od pracownika przerwa-
nia urlopu w związku z konieczno-
ścią wykonania rutynowych obo-
wiązków. Odwołanie pracownika z  

urlopu ma charakter polecenia służ-
bowego. W konsekwencji, odmowa 
jego wykonania może być uznana 
za ciężkie naruszenie obowiązków 
pracowniczych. Jednocześnie § 2 
omawianego artykułu nakłada na 
pracodawcę obowiązek pokrycia 
kosztów poniesionych przez pra-
cownika w bezpośrednim związku 
z odwołaniem go z urlopu.  

Więcej...>>

Anektowanie plaż przez usta-
wiony parawan jest zmorą mniej 
ekspansywnych wypoczywających. 
Plaża jest miejscem publicznym. 
Używanie parawanu nie jest zaka-
zane, ale w pewnych przypadkach 
może skończyć się karą grzywny. 
Należy więc postępować   zgodnie 
z zasadami współżycia społecz-
nego. Wydzielenie kawałka plaży 
parawanem nie stanowi blokady 
dla dymu papierosowego, grilla 
i głośnej muzyki. Kodeks wykro-
czeń (art. 51) penalizuje zakłócenie 
spokoju lub porządku publicznego, 
a art. 54  wykraczenia przeciwko 
przepisom porządkowym. Zarząd 
nad plażami nad Bałtykiem spra-
wują urzędy morskie w Szczecinie, 
Słupsku i Gdyni. Zasady porządko-
we na plaży mogą również określić 

organy samorządu terytorialnego. 
Używania parawanów zakazał np. 
burmistrz Darłowa. A w innych 
krajach? Władze hiszpańskiej Gali-
cji uznały, że czas zdyscyplinować 
turystów i wprowadzić regulacje 
prawne, na podstawie których 
będzie można karać osoby zacho-
wujące się nieprzyzwoicie w prze-
strzeni publicznej. Biwakowanie 
na plażach jest zabronione w Hisz-
panii. W Kantabrii, Murcji i Walencji 
złamanie zakazu ogradzania plaż 
może kosztować od 40 euro za 
każdy nielegalnie zajęty metr kwa-
dratowy nocą, a od 50 do 150 euro 
za biwakowanie w dzień. Nie wol-
no rezerwować od świtu miejsc na 
plażach (np. parasolami i parawa-
nami) pod nieobecność turystów 
– mandat od 300 do 750 euro.

Zmora parawanów   
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Czy pracodawca może odwołać 
pracownika z urlopu 
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uroczystosci-sierpniowe-2022
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/poradnik-urlopowicza-2022
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