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SKRÓTEM

Ludzie Pracy
na Jasną Górę

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do wzięcia udziału
w 37. Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 14-15 września
2019 r. Szczegółowy program...>>

Młodzi chcą zmian

Chcą większego wsparcia, większego wpływu na funkcjonowanie
Związku i lepszych możliwości
osobistego rozwoju. Konieczna
jest też zmiana wizerunku „Solidarności”. To główne wnioski po II
Forum Młodych, zorganizowanym
od 4 do 6 września w Zakopanem
przez Krajową Sekcję Młodych
NSZZ „Solidarność” . Więcej...>>

Piknik patriotyczny
w Sali BHP

Pensja minimalna – 50 proc.
przeciętnego wynagrodzenia!

Im więcej członków,
tym silniejsza
argumentacja

Decyzja rządu Mateusza Morawieckiego o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia w 2020
roku do wysokości 2600 zł brutto, to
realizacja zgłaszanego od wielu lat
postulatu NSZZ „Solidarność”. Minimalne wynagrodzenie w relacji do
przeciętnego wynagrodzenia w końcu osiągnie poziom 50 proc.
– Ta decyzja jest realizacją jednego ze sztandarowych postulatów
NSZZ „Solidarność”, który w formie
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej złożyliśmy już w 2011 roku.
Wtedy koalicja PO-PSL wyrzuciła
ten projekt do kosza razem z ponad

O odpowiednie standardy
pracy powinny
dbać
przede
wszystkim tu na
miejscu organizacje związkowe.
Muszą to robić
skutecznie. Jest warunek owej skuteczności. One muszą mieć za sobą
ludzi, czyli mieć członków, związkowców. Naszą ideą jest wzmocnienie związku „Solidarność”. Jeśli
w związku zawodowym jest w zakładzie pracy kilkunastu członków, to pracodawca nie będzie się
zbytnio z nimi liczył. Owszem, być
może zaprosi, porozmawia, ale ich
siła sprawcza będzie znikoma. Jeśli
jednak będzie w „Solidarności” 50
procent załogi lub na przykład stu
aktywnych pracowników związkowców, to pokaże to zupełnie
inną relację między pracodawcą
a pracownikami. Znajdzie ta zmiana odzwierciedlenie w ich pensjach. Jest taka prosta prawda: im
więcej członków, tym mocniejsza
jest związkowa organizacja i tym
bardziej słychać jej postulaty, silniejszą ma argumentację. (…)
Naszą ideą jest zawieranie jak
największej liczby układów zbiorowych pracy, upowszechnienie
rozwiązań kolektywnych dla poszczególnych sektorów. Dobry kodeks pracy jest oczywiście istotny.
On zawiera minimum, od którego
wychodzimy. Jest jednak tak, że
nawet gdy „Solidarność” skutecznie lobbuje, aby kodeks zmienić
w stronę korzystnego dla pracowników zapisu, to pracownicy nie
zauważają tej związkowej skuteczności i związkowego wkładu w
poprawę prawa pracy i warunków
pracy. Raczej powiedzą, że to rząd
im coś dał. Dlatego działania dotyczące zbiorowego prawa pracy
na poziomie branż powinny być
bardziej widoczne, można rzec
– rozreklamowane.
Fragment rozmowy
z Jamesem Ritchie, asystentem
sekretarza generalnego Międzynarodowego Związku Pracowników
Przemysłu Spożywczego (IUF)
z siedzibą w Genewie

dwustu tysiącami podpisów – skomentował przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda.
Pierwotna propozycja rządu
podniesienia pensji minimalnej
na następny rok wynosiła 2450 zł
brutto, ostatecznie będzie ona wyższa. Zdaniem lidera „S” większy niż
pierwotnie planowany wzrost płacy
minimalnej to efekt prowadzonego
od kilku miesięcy dwustronnego
dialogu pomiędzy rządem i NSZZ „S”
w ramach tzw. „Piątki Solidarności”.
Co ważne, obecnie rządząca koalicja zapowiedziała dalszy wzrost
minimalnego wynagrodzenia.

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO

Zbrodnia sprzed 80 lat

Forum Młodej Prawicy organizuje 4. Piknik Patriotyczny, który
odbędzie się 15 września 2019
roku w Sali BHP. Na początek msza
św. w bazylice św. Brygidy (godz.
12.30), później atrakcje piknikowe
(od godz. 14). Więcej...>>

Nie kąpmy się!

9 września Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w woj. pomorskim, w związku
z wynikami badań, zaapelował
o unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami Zatoki Gdańskiej
od gdańskiej plaży na Stogach do
miejscowości Mikoszewo w celach
rekreacyjnych oraz socjalno-bytowych. Sytuacja ta ma związek
z awarią kolektora oczyszczalni Czajka w Warszawie i spustu
znacznej ilości ścieków do Wisły.

Zapraszamy
na szkolenia

Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego NSZZ „S” informuje, że jest
już nowy harmonogram szkoleń
– do grudnia 2019 r. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy 58 305 54 79,
e-mail: dzial.szkolen@solidarnosc.
gda.pl) . Więcej...>>

Zbliżające się wybory parlamentarne i sytuacja w zakładach pracy to główne tematy
posiedzenia Zarządu Regionu
Gdańskiego, które odbyło się
9 września br. w gdańskiej
siedzibie „Solidarności”. Zanim
jednak związkowcy zajęli się
omawianiem bieżących spraw
złożyli hołd o�arom zbrodni
Piaśnickiej.
– W tym roku mija 80 rocznica
zbrodni w Piaśnicy. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, ile jest o�ar
jednej z pierwszych zbrodni niemieckich przeprowadzonych na
tak wielką skalę w czasie II wojny
światowej – mówiła Teresa Patsidis, zastępca dyrektora Muzeum
Stutthof ds. Muzeum Piaśnickiego,
która była gościem wrześniowego
posiedzenia regionalnych władz
gdańskiej „Solidarności”. Niemcy
ukrywali zbrodnię, a potem zacierali
jej ślady. W Piaśnicy zamordowani
zostali przedstawiciele polskiej elity
politycznej, gospodarczej i kulturalnej z Pomorza Gdańskiego. Zginęły

tam również osoby przewożone koleją z terenów Trzeciej Rzeszy. Wśród
nich były osoby chore psychicznie,
przeciwnicy ideologii nazistowskiej
oraz Polacy i Czesi mieszkający
przed wojną na terenie Niemiec.
Członkowie ZRG obejrzeli �lm poświęcony zbrodni w Piaśnicy.
Gościem drugiej części posiedzenia Zarządu Regionu był poseł
Janusz Śniadek, który przedstawił
efekty swojej czteroletniej pracy
w Sejmie. Były przewodniczący „S”
do największych swoich sukcesów
zaliczył przyjęcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, przyjęcie
ustawy nakazującej pracodawcy
zawarcie z pracownikiem umowy
na piśmie przed podjęciem przez
niego pracy, obniżenie emerytury
byłym esbekom, oraz wprowadzenie tzw. dodatku godnościowego
dla osób o statusie osoby szykanowanej i represjonowanej w okresie
PRL-u. Janusz Śniadek startuje do
Sejmu z czwartego miejsca z listy
Prawa i Sprawiedliwości w okręgu
Gdyńsko-Słupskim.

Budujemy Bursztynowy Ołtarz
W czasie wrześniowego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańaskiego „S” Krzysztof Żmuda przedstawił
sprawozdanie ze zbiórki prowadzonej na rzecz budowy Bursztynowego Ołtarza w bazylice św. Brygidy.
Na prośbę ks. kanonika Ludwika
Kowalskiego proboszcza bazyliki
św. Brygidy „Solidarność” Regionu
Gdańskiego włączyła się w zbiórkę
funduszy, ale także materiałów, potrzebnych do budowy niezwykłego
ołtarza. Do chwili obecnej ołtarz jest
wykonany w 40 proc.
Wszyscy dotychczasowi o�arodawcy, a jest ich 139, otrzymali
pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami.

Dzięki przeprowadzonej zbiórce udało się zakończyć kolejny
etap budowy Bursztynowego
Ołtarza, jednak to nie koniec powstawania tego wyjątkowego
dzieła, będą potrzebne kolejne
nakłady �nansowe na zakup 2 km
miedzianych rurek za 14,800 zł
(cena może ulec zmianie w zależności od ceny miedzi na giełdzie),
dlatego prosimy o dalsze wpłaty
na konto: Region Gdański NSZZ
„Solidarność” ul. Wały Piastowskie
24; 80-855 Gdańsk, Bank Millennium Oddz. Gdańsk, nr 34 1160
2202 0000 0000 6189 1527, z dopiskiem: „OŁTARZ”.
Więcej…>>
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Stop dla plastiku
Jeśli podczas niedawnych
letnich wyjazdów nie natknęli
się Państwo na plastikowe śmieci w górach, nad morzem lub
jeziorami, to mieliście Państwo
naprawdę szczęście. Od kilkudziesięciu lat żyjemy bowiem
w cywilizacji plastiku. Nie tylko
dominuje on wśród opakowań
żywności i innych produktów
oraz jako podstawowe tworzywo
większości zabawek oraz sprzętu
RTV i AGD. Nawet ubrania nosimy plastikowe (nie tylko popularne latem w górach peleryny

przeciwdeszczowe, ale także chociażby ubrania z tzw. polaru). To
sprawia, że plastik – śmiercionośny dla środowiska naturalnego
– dominuje również w „produkowanych” przez nas śmieciach.
Czas powiedzieć: stop!
Czytaj więcej
w Magazynie Solidarność

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zmiany w kodeksie pracy

iBiS

To prawda, że formy pracy się zmieniły, cały czas się zmianiają i będą zmieniać, ale pracownik zawsze będzie potrzebował ochrony swoich praw.
prof. Rocco Butiglione,
włoski polityk i wykładowca, wieloletni minister ds. europejskich

LICZBA TYGODNIA

0 zł

Tyle ma wynieść de�cyt budżetowy w Polsce w roku 2020. Po raz pierwszy od 1989 roku będzie to budżet zrównoważony, czyli bez de�cytu.

Zanim dojdzie do tragedii
Dokerzy przygotowują się
do protestu. Osią sporu w gdańskim DCT oraz dwóch gdyńskich
portowych terminalach OT i GCT
jest zatrudnianie osób z �rm zewnętrznych na podstawie umów
cywilnoprawnych, czyli tzw. kupowanie usług od agencji pracy
tymczasowej i �rm zewnętrznych.
W DCT związkowcy z NSZZ „Solidarność” domagają się zawarcia
porozumienia zarządu terminalu
z organizacją związkową i chcą
informowania organizacji zakładowej „S” o zamiarze powierzenia wykonywania pracy osobom
zatrudnianym przez podmioty

zewnętrzne, od których „usługa”
jest nabywana przez DCT. Kierownictwo terminala woli mówić o
nabywaniu usług niż o zatrudnianiu poprzez zewnętrzne podmioty. Związkowcom chodzi przede
wszystkim o operatorów ciągników terminalowych (IMV). – Na co
mamy czekać? Na tragedię? Przecież na nabrzeżach jest niezwykle
odpowiedzialna praca. Nie można
szukać oszczędności w etatach.
Razem skład waży nawet 60 ton.
Nie jest zabawką – mówi Adam
Piotrowski, przewodniczący KZ
NSZZ „S” w DCT Gdańsk S.A.
Więcej...>>
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Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej

PRAWNIK WYJAŚNIA
We wrześniu br. wchodzą
w życie istotne zmiany w zakresie
prawa pracy m.in. związane ze
świadectwami pracy. Pracodawcy
będą surowiej karani za niewydanie pracownikowi świadectwa
pracy:
1. Procedura wydawania sprostowania świadectwa pracy jest
dwuetapowa. Kiedyś pracownik mógł wystąpić z odpowiednim wnioskiem w ciągu 7 dni,
teraz okres ten wydłużono do
14 dni.
2. Pracownik będzie mógł wystąpić, w przypadku niewydania
przez pracodawcę świadectwa
pracy, z roszczeniem o zobo-

CYTAT TYGODNIA

wiązanie pracodawcy do wydania dokumentu do sądu pracy.
3. Jeśli pracodawca nie istnieje,
pracownik może wystąpić do
sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia.
Nieterminowe wydanie świadectwa pracy będzie sankcjonowane karą grzywny w wymiarze od 1000 zł do 30 000 zł.
Podstawa prawna – ustawa z dnia
16 maja 2019 r. o zmianie ustawy
Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2019, 1043),
wchodzi w życie 7.09.2019 r.
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Maria Szwajkiewicz

I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”, którego pierwsza tura odbyła
się 5 – 10 września 1981 r. przyjął
dokument „Posłanie do ludzi pracy
Europy Wschodniej”: Delegaci zebrani w Gdańsku na pierwszym Zjeździe Delegatów Niezależnego, Samorządnego, Związku Zawodowego
„Solidarność” przesyłają robotnikom
Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego – pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako
pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii
głęboko czujemy wspólnotę naszych
losów zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w waszych krajach
jesteśmy autentyczną 10-milionową
organizacją pracowników powsta-

łą w wyniku robotniczych strajków.
Naszym celem jest walka o poprawę
bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się
wejść na trudną drogę walki o wolny
ruch związkowy. Wierzymy, że już
niedługo wasi i nasi przedstawiciele
będą mogli spotkać się w celu wymiany związkowych doświadczeń. Pomysłodawcą „Posłania” był delegat
z Ostrowca Wielkopolskiego Henryk
Siciński. Dokument ten wywołał
oburzenie nie tylko w tzw. „obozie
socjalistycznym”, ale także skrytykowali go ambasadorowie Francji
i Wielkiej Brytanii. „Posłanie do ludzi
pracy Europy Wschodniej” jest jednym z najważniejszych i najbardziej
znanych dokumentów Związku
z tzw. solidarnościowego karnawału, czyli lat 1980-1981.

WYDARZYŁO SIĘ


12.09.1863 r.
Odsiecz Wiedeńska – wojska
polsko-austriacko-niemieckie pod
wodzą króla Polski
Jana III Sobieskiego pokonały
wojska imperium
osmańskiego.



14.09.1953 r.
Przed Wojskowym
Sądem Rejonowym
w Warszawie rozpoczął się s�ngowany
proces biskupa
kieleckiego Czesława Kaczmarka oraz
czterech innych
osób.



15.09.1697 r.
W katedrze wawelskiej odbyła
się koronacja Augusta II Mocnego
na króla Polski

