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Stanowisko 
pocztowców

Prezydium Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Poczty Polskiej przyjęło 
stanowisko w sprawie wprowa-
dzenia narzędzia „Analiza czasu 
pracy służby doręczeń” i określiło 
go mianem „absurdalnego”. – To 
nakładanie kolejnych, bardzo pra-
cochłonnych i trudno wykonal-
nych, a nic nie wnoszących zadań 
na naczelników urzędów pocz-
towych – stwierdzili związkowcy 
w piśmie. W dokumencie odnieśli 
się również do kwestii problemu 
wynagrodzeń dla listonoszy za wy-
konywanie dodatkowych zadań. 
– Niewypłacanie tych wynagro-
dzeń spowoduje, że wystąpimy do 
wszystkich okręgowych inspekto-
ratów Państwowej Inspekcji Pracy 
z wnioskiem o przeprowadzenie 
postępowania dotyczącego łama-
nia prawa pracy – zapowiedzieli. 

Wystawa w Elblągu
IPN zaprasza na wystawę „El-

bląg. Miasto odnalezionych prze-
znaczeń żołnierzy Armii Krajowej”, 
którą można oglądać przy ul. Sta-
ry Rynek w Elblągu. Ekspozycja 
jest prezentowana na placu przy 
katedrze pw. św. Mikołaja. Dzi-
siejszemu otwarciu towarzyszyły 
prezentacje stoiska edukacyjnego 
gdańskiego oddziału IPN. 

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. 

Przywrócony do pracy
Sąd Rejonowy w Słupsku przy-

wrócił do pracy czwartego z 10 
bezprawnie  zwolnionych przez 
Castoramę działaczy naszej orga-
nizacji – przekazali przedstawicie-
le „Solidarności” w tej �rmie.

Wyrok zapadł w ubiegłym ty-
godniu. Stronom przysługuje ape-
lacja, ale, jak zapewniają związ-
kowcy, „patrząc na wcześniejsze 
wyroki sprawa wydaje się być 
oczywista”. Już teraz, korzystając 
z nowych przepisów, sąd zobo-
wiązał Castoramę do zatrudniania 

pracownika do czasu prawomoc-
nego wyroku. 

Dodajmy, że na przełomie 
czerwca i lipca, a więc po wie-
lu miesiącach do pracy wróciła 
pierwsza trójka z dziesięciu zwol-
nionych członków KM NSZZ „Soli-
darność” przy Castorama Polska. 

– Wygrała sprawiedliwość 
i prawda, dzięki czemu nie doszło 
do zniszczenia naszej organiza-
cji. Sąd potwierdził nasze zdanie 
o bezprawności zwolnień, jakich 
dopuścił się pracodawca – infor-

mowali wówczas związkowcy 
z Castoramy.

Same zwolnienia miały miejsce 
w 2019 roku. Prace stracili wówczas 
związkowcy z różnych miejscowo-
ści. Spółka stwierdziła, że powodem 
było ciężkie naruszenie podstawo-
wych obowiązków pracowniczych, 
czyli obowiązku dbałości o dobro 
zakładu pracy. Komisja Krajowa, 
która zajęła się sprawą, określiła to 
mianem rażącego złamania prawa 
i szykanowania za prowadzenie 
działalności związkowej.

W Malborku został zlikwidowa-
ny pomnik Armii Czerwonej, bryła 
z charakterystyczną gwiazdą na 
szczycie. Jak stwierdził rzecznik 
prasowy Instytutu Pamięci Naro-
dowej Rafał Leśkiewicz to etap 
likwidacji pomników upamiętnia-
jących Sowietów w Polsce.

– Wszystko uzgodniliśmy z lo-
kalnymi władzami samorządo-
wymi. Teraz jesteśmy na etapie 

uzgodnień, co stanie w tym miej-
scu – powiedział rzecznik. Z kolei 
wiceminister aktywów państwo-
wych Karol Rabenda stwierdził, 
że bez determinacji prezesa IPN 
Karola Nawrockiego „nie udałoby 
się tego osiągnąć”. 

Wcześniej pomnik został wykre-
ślony z ewidencji zabytków, po de-
cyzji gdańskiego wojewódzkiego 
konserwatora. Tutaj warto przypo-

mnieć słowa, jakie zostały zawarte-
go w piśmie tego urzędnika skie-
rowanym do władz Malborka: oba 
pomniki (w tym mieście znajduje 
się bowiem jeszcze jeden – przyp. 
red.) nie posiadają wartości arty-
stycznych (...) teza, że są „świadec-
twem minionych czasów i o nich 
mają przypominać” nie wydaje się 
adekwatna do naszego systemu 
wartości”.

Sowiecki pomnik rozebrany 

Handlowa „Solidarność” zwró-
ciła się do Państwowej Inspekcji 
Pracy o zwiększenie liczby kontroli 
w sklepach w zakresie przestrzega-
nia ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele. To reakcja na doniesie-
nia, według których część sklepów 
Biedronka miała być otwierana. 

– Sieci handlowe znowu pró-
bują omijać ustawę o niedzielnym 
handlu. Jeśli nie spotka się to ze 
zdecydowana reakcją Państwowej 
Inspekcji Pracy, będzie to oznacza-
ło, że żyjemy w państwie z dykty, 
w którym można bezkarnie łamać 
prawo i wyzyskiwać pracowników 
– mówi Alfred Bujara, szef Krajo-
wego Sekretariatu Banków Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

W piśmie do PIP zgłosiliśmy rów-
nież postulat, aby kontrole w po-
szczególnych placówkach han-
dlowych, które naruszają przepisy, 
były przeprowadzane wielokrotnie, 
w każdą kolejną niedzielę. – Jedno-
razowe złamanie zapisów ustawy 

Domagamy się interwencji 

regulującej handel w niedziele sta-
nowi wykroczenie. Jeżeli sytuacja 
się powtarza i prawo jest łamane 
w sposób uporczywy, mamy już do 
czynienia z przestępstwem, za któ-
re grożą znacznie bardziej dotkliwe 
kary �nansowe, sięgające nawet
1 mln zł. Gdy kontrola jest jedno-
razowa, to właścicielowi sklepu po 
prostu opłaca się zapłacić 1-2 tys. zł 
kary i nadal łamać prawo – tłuma-
czy Alfred Bujara. 

W sprawie zabrał głos także 
poseł Janusz Śniadek. 

– To przestroga dla wszystkich 
klientów, że wchodzą do skle-
pów, które prowadzą oszuści. To 
forma nieuczciwej konkurencji 
wobec innych sklepów – powie-
dział w rozmowie z portalem 
„Wiadomości handlowe”. Janusz 
Śniadek  poprosił o interwen-
cję Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. 
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

50 procent

Bezpieczeństwo energetyczne to wyłączna kompetencja państwa i nigdy 
nie zgodzimy się na jej oddanie na poziom europejski. Nikt nas nie może 
zmusić do reglamentowania gazu ani do innych działań ograniczających

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska  
w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” 

Jak wynika z o�cjalnych danych co najmniej tyle importowanego
gazu Niemcy otrzymywały dotychczas z Rosji.
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WYDARZYŁO SIĘ

Strajkowy sierpień

Wypełnić testament
Czterdziesta już Ogólnopolska 

Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną 
Górę odbędzie się w dniach 17–18 
września. Stańmy razem do wspól-
nej modlitwy, w której udział weź-
mie również Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Duda. 

Pielgrzymka ludzi pracy to du-
chowy testament naszego patro-
na błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki, który zapoczątkował 
wrześniowe pielgrzymowanie w 
najczarniejszym okresie naszej 
historii, dając w zniewoleniu na-

dzieję i wewnętrzną wolność. Stąd 
hasło tegorocznej pielgrzymki: 
„Księże Jerzy – jesteśmy tu, aby 
wypełnić Twój testament”.

– Jak zawsze w trzecią sobotę 
i niedzielę września spotkamy się w 
Częstochowie, aby modlić się u tro-
nu Jasnogórskiej Pani, dziękując za 
opiekę i prosząc o wsparcie. Jak za-
wsze przybędziemy tam z naszymi 
sztandarami, manifestując swoje 
przywiązanie do wiary i Kościoła 
– napisał przewodniczący Piotr 
Duda do członków Związku.

W ciągu ostatnich miesięcy 
w Polsce zwiększyła się liczba cu-
dzoziemców, głównie obywateli 
Ukrainy. W jaki sposób osoba nie-
posiadająca polskiego obywatel-
stwa może zacząć pracę? Temat 
został poruszony na antenie Radia 
Gdańsk. 

Jak wyjaśniała zastępca okrę-
gowego inspektora pracy w Gdań-
sku Patrycja Potocka-Szmoń, 
pracodawca, zanim zatrudni cu-
dzoziemca, musi zwery�kować
legalność pobytu (np. wiza tury-
styczna nie pozwala na wykony-
wanie pracy). 

– Ostatnio zmieniły się przepi-
sy, dzięki którym obywatele Ukra-
iny, którzy przebywają legalnie na 
terenie Polski, mogą wykonywać 
pracę bez konieczności dodatko-
wych zezwoleń. Wymagane jest 
tylko powiadomienie powiatowe-
go urzędu pracy w ciągu czterna-
stu dni – opowiadała.

Praca dla cudzoziemców? 

Tłumaczyła także zasady zwią-
zane z pracą sezonową, która jest 
de�niowana w stosunku do cu-
dzoziemców w odrębny sposób. 

– Przepisy dotyczące zatrud-
niania cudzoziemców de�niują tę
pracę jako uzależnioną od rytmu 
sezonowego, który obowiązuje 
w określonych dziedzinach dzia-
łalności zatrudniającego praco-
dawcy czy też zleceniodawcy. 
Są konkretne branże, w których 
można takich pracowników za-
trudniać. To rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo, rybactwo, a także dzia-
łalność związana z zakwaterowa-
niem i usługami gastronomiczny-
mi – wyjaśniała. 

Poszczególne audycje można 
odsłuchać na stronie radiogdansk.
pl. 

Sierpień:  
najbliższe uroczystości

14 sierpnia 1980 r. w Stoczni 
Gdańskiej rozpoczął się strajk. 
Jego bezpośrednim powodem 
było wyrzucenie ze stoczni Anny 
Walentynowicz, działaczki Wol-
nych Związków Zawodowych. 
Pierwsze postulaty strajkujących 
to właśnie przywrócenie do pra-
cy Walentynowicz i Lecha Wałęsy, 
wzniesienie pomnika o�ar Grud-
nia 1970 r., gwarancje bezpieczeń-
stwa dla strajkujących, podwyżka 
płac o 2 000 zł, zasiłki rodzinne 
równe wypłacanym funkcjonariu-
szom MO i SB. 

15 sierpnia strajk podjęła Stocz-
nia im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 
Zastrajkowały także inne zakłady 
Trójmiasta, m.in. porty i komuni-
kacja miejska, a władze PRL… za-
blokowały łączność telefoniczną 
Wybrzeża z resztą kraju. 

16 sierpnia Komitet Strajko-
wy Stoczni Gdańskiej podpisał 
porozumienie z dyrekcją stoczni. 
Obejęło ono przywrócenie do pra-
cy Anny Walentynowicz i Lecha 
Wałęsy, podwyżkę płac o 1500 zł, 
dodatek drożyźniany oraz gwa-

rancję bezpieczeństwa dla straj-
kujących. Wałęsa ogłosił w imie-
niu Komitetu Strajkowego koniec 
strajku w Stoczni Gdańskiej. Część 
strajkujących nie zgadzała się z tą 
decyzją i zażądała kontynuacji aż 
do spełnienia postulatów innych 
strajkujących zakładów pracy. 

Dzięki determinacji kilku ko-
biet, m.in. Anny Walentynowicz, 
Maryli Płońskiej i Aliny Pieńkow-
skiej, nie chcących dopuścić do 
zakończenia strajku i zatrzymują-
cych wychodzących stoczniow-
ców, duża część osób nie opuściła 
zakładu. Na noc w stoczni pozosta-
ło kilkaset osób. Został ogłoszony 
strajk solidarnościowy, a w godzi-
nach nocnych z 16 na 17 sierpnia 
delegaci kilkudziesięciu zakładów 
pracy powołali Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy. 

MKS opracował listę 21 postu-
latów dotyczących m.in. akcepta-
cji niezależnych od partii i praco-
dawców związków zawodowych 
oraz wolności słowa. 
WSZYSTKIE POSTULATY  
SĄ TUTAJ…>> 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza na obcho-
dy 42 rocznicy Sierpnia 1980 i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 34 
rocznicy strajków z maja i sierpnia 1988 roku. Główne uroczystości 
zostały zaplanowane na 31 sierpnia, ale w planie są również:

  Niedziela, 14 sierpnia, Strzebielinek, godz. 9.30: spotkanie 
członków Stowarzyszenia Strzebielinek, złożenie kwiatów pod 
tablicą w byłym miejscu internowania (koło Domu Pomocy 
Społecznej), Gniewino, godz. 11.30: msza św. w intencji Ojczyzny i 
zmarłych Kolegów (org.: Stowarzyszenie Strzebielinek)

  Niedziela, 14 sierpnia, Gdańsk Siedlce, kościół pw. św. Francisz-
ka z Asyżu, godz. 13.00: msza święta dziękczynna za odzyskanie 
wolności i NSZZ „Solidarność” (org.: KM NSZZ „S” Stocznia Remon-
towa Shipbuilding oraz para�a św. Franciszka z Asyżu)

  Poniedziałek, 15 sierpnia, Gdańsk, od godz. 9.30: złożenie wią-
zanek kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana 
oraz pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie 
pod pomnikiem Anny Walentynowicz, godz. 11.00: msza św. za Oj-
czyznę w bazylice pw. św. Brygidy (org.: Stowarzyszenie Godność) 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/dialog-spoleczny-kluczem-do-rozwoju/dialog-spoleczny-kluczem-do-rozwoju-aktualnosci/sierpniowe-rozmowy-czyli-jak-wygladal-dialog-spoleczny-w-czasach-prl
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