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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

20 lat Polski w NATO
12 marca 1999 roku Polska 

znalazła się w strukturach North 
Atlantic Treaty Organisation 
(NATO), czyli Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego. Z tą datą 
na dobre podniosła się żelazna 
kurtyna, która oddzielała Polskę 
od Zachodu. Jest to jedyna mocna 
gwarancja bezpieczeństwa nasze-
go kraju. Tego samego dnia do 
Sojuszu dołączyli Czesi i Węgrzy. 
Więcej...>> 

Waloryzacja 
emerytur i rent

W ciągu miesiąca do emery-
tów i rencistów tra� blisko 8,5 mln
listów z ZUS z informacją o wyso-
kości świadczenia po waloryzacji. 
Tegoroczna waloryzacja będzie 
kwotowo-procentową. Jej pro-
centowy wskaźnik wynosi 102,86.  
Świadczenia będą wyższe niż 
minimalne gwarantowane przez 
państwo i wzrosną nie mniej niż 
o 70 zł. Najniższa emerytura, renta 
z powodu całkowitej niezdolności 
do pracy, renta socjalna i rodzinna 
wzrosły do 1100 zł, a renta z po-
wodu częściowej niezdolności do 
pracy – do 825 zł.  

Mediacje pracownicze
7 marca br. w siedzibie NSZZ 

„S” w Gdańsku odbyło się semina-
rium „Mediacje pracownicze”. Te 
bowiem są nieodzowne w proce-
durze sporu zbiorowego. Mediacje 
w prowadzonych sporach zbioro-
wych są koniecznym etapem po 
rokowaniach, a przed podjęciem 
akcji strajkowej. Więcej...>> 

Koniec dyskusji 
o handlu

Pomimo silnego lobbingu mię-
dzynarodowych korporacji han-
dlowych resort rodziny i pracy nie 
pracuje nad zmianą ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedzielę. Rząd 
nie podejmie decyzji w sprawie żad-
nych zmian w tej ustawie, jeśli nie 
otrzyma rzetelnych i wiarygodnych 
danych. Jak na razie w Sejmie trwają 
prace jedynie nad poselskim projek-
tem uszczelniającym tę ustawę. 
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Stabilny rynek pracy w Pomorskiem 
W województwie pomorskim 

w lutym stopa bezrobocia wyno-
siła 5,2 proc. i w stosunku do po-
przedniego miesiąca się nie zmie-
niła. Podobnie jest w skali kraju, 
– bezrobocie jest nieco wyższe niż 
na Pomorzu – 6,1 proc. Pod wzglę-
dem najniższej stopy bezrobocia 
województwo pomorskie zajmuje 
5 miejsce, po województwie wiel-
kopolskim, śląskim, małopolskim 
i mazowieckim.

Mamy 49,7 tys. zarejestro-
wanych bezrobotnych. Jest to 
mniej o 2,8 tys. osób niż rok 

temu. W Polsce jest ich 1 mln 18 
tys. W ubiegłym roku o tej samej 
porze w kraju zarejestrowanych 
bezrobotnych było więcej o 108,8 
tys. osób. Niestety spada, zarów-
no w regionie, jak i w kraju liczba 
zgłoszonych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej. Są jed-
nak powiaty, jak np. lęborski, 
gdzie jest coraz więcej ofert pra-
cy i coraz mniej na nią chętnych. 
Podobnie jest z innymi rejonami 
w Polsce. Największy wzrost ofert 
pracy występuje w województwie 
lubelskim. 

Wszystko wskazuje na to, że 
nauczyciele z oświatowej „Soli-
darności” będą w kwietniu straj-
kować. Podczas posiedzenia Rady 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku, które odbyło się 12 
marca podjęto decyzję o rozpoczę-
ciu referendum strajkowego. Rada 
skłoniła się też ku proponowanemu 
przez ZNP terminowi rozpoczęcia 
strajku 8 kwietnia 2019 r., czyli na 
dwa dni przed końcowymi egzami-
nami w gimnazjach, o ile pracowni-
cy oświatowej „S” biorąc udział w re-
ferendum wyrażą taką chęć. 

Podsumowując akcję sporu 
zbiorowego – na kilkadziesiąt or-
ganizacji „S” w Regionie Gdańskim 
jedynie dwie nie weszły w spór 
zbiorowy – zdecydowano się na 
strajk. W niektórych placówkach 
oświatowych, tam gdzie zakoń-
czyły się mediacje, już od środy 
13 marca przeprowadzane będą 
referenda strajkowe, które muszą 
zostać zakończone do 25 marca.

– Po długich dyskusjach pod-
jęliśmy decyzję, że wchodzimy 
w strajk 8 kwietnia, w terminie 
ustalonym przez ZNP, aby nie było 
rozbieżności terminów. Co praw-
da nasze postulaty są rozbieżne 
od postulatów ZNP, wiemy też, że 
jesteśmy wciągani w strajk poli-
tyczny ZNP, ale rząd postawił nas 
pod ścianą, nie dając nadziei na 
rozwiązanie sprawy – mówi Han-
na Minkiewicz, wiceprzewodni-
cząca KM Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku, a także sekretarz Rady 
Sekcji.

Protest w oświacie przybiera 
coraz ostrzejsze formy. W ponie-
działek 11 marca 2019 r. Mało-
polska oświatowa „Solidarność” 
rozpoczęła strajk okupacyjny 
w budynku Małopolskiego Kura-
torium Oświaty w Krakowie. Dzień 
później przed Śląskim Urzędem 
Wojewódzkim w Katowicach pi-
kietowało kilkuset nauczycieli. 
Więcej...>>

Mobilizacja 
pomorskich nauczycieli

Rada Miasta 
podjęła decyzje, 
które zaplano-
wała już dawno. 
Radni, którzy 
głosowali za usu-
nięciem z prze-
strzeni publicznej 

wizerunku śp. Księdza prałata, wpi-
sali się w niezbyt chlubną tradycję 
zaocznych procesów inkwizycji czy 
też sławnych w Polsce z czasów sta-
linowskich procesów. Ludzie, którzy 
przy byle okazji podkreślają, jakimi 
to są demokratami, mówią na temat 
praworządności i przestrzegania 
konstytucji, podejmując taką decy-
zję, nie dotrzymują elementarnych 
zasad praworządności. Naruszyli co 
najmniej dwa artykuły konstytucji, 
gdyż podjęli decyzję opierając się na 
inwektywach, czy pomówieniach. 
Tak należy traktować w świetle pra-
wa informacje, które pokazują, że 
jedna z osób oskarżających ks. prała-
ta jest znanym policji i prokuraturze 
konfabulantem. O ten sam czyn ów 
człowiek oskarża również inne osoby 
w Polsce, co wykazano w dochodze-
niu. Można pogratulować radnym, że 
podejmują ważne decyzje w oparciu 
o informacje konfabulanta. Ci radni 
stworzyli precedens polegający na 
tym, że do realizacji własnych celów 
ideologicznych narusza się standardy 
poszanowania prawa, ale też i dobre-
go obyczaju. Szkoda, że tak się dzieje.

Jest to pewien element gry 
rozpętanej w Polsce walki ideolo-
gicznej, która ma na celu zdepre-
cjonowanie symboli, wartości, osób 
i poprzez te osoby uderzenie w to, 
co do tej pory było istotne i ważne. 
Zło jest zawsze hałaśliwe, błyszczą-
ce, kolorowe, a z pozoru wydaje się 
bardzo atrakcyjne. Ale samo zło jest 
złem. To tak jak kiedyś Zbigniew 
Herbert, mówił o socjalizmie: „jeśli 
ktoś mówi o socjalizmie z ludzką 
twarzą, to jest w olbrzymim błędzie, 
bo socjalizm to potwór i zawsze bę-
dzie mieć twarz potwora”.

Krzysztof Dośla

Uchwała 
z naruszeniem 
prawa

NASZYM ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/mobilizacja-pomorskich-nauczycieli
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/20-lat-w-sojuszu-od-12-marca-1999-roku-polska-jest-w-nato
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mediacje-pracownicze-w-sporze


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

55 procent
Według sondaży co najmniej tylu wyborców Platformy Obywatelskiej 
popiera poszczególne punkty „Piątki Kaczyńskiego”. 

WYDARZYŁO SIĘ
 11.03.1930 r. 

Otwarto regularną 
linię pasażerską 
przez Atlantyk 
z Gdyni do Nowe-
go Jorku.

 15.03.1000 r. 
Zakończył się 
zjazd gnieźnieński. 
Utworzono pierw-
szą metropolię 
kościelną w Polsce 
podległą wyłącz-
nie papieżowi.

 17.03.1814 r. 
Wrzeszcz, który był 
letniskową wsią, 
został przyłączony 
do Gdańska.

Regionalna Komisja Koordynacyjna
HISTORIA 1982
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Obawiać trzeba się nie tych, co mają inne zdanie, lecz tych, co mają 
inne zdanie, lecz są zbyt tchórzliwi, by je wypowiedzieć.

Napoleon Bonaparte, francuski wojskowy, cesarz Francuzów

PRAWNIK INFORMUJE

16 marca 1982 r. powstała Re-
gionalna Komisja Koordynacyjna 
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdań-
skiego w składzie: Bogdan Boru-
sewicz, Aleksander Hall, Stanisław 
Jarosz, Bogdan Lis i Marian Świtek. 
Poinformowano o jej powstaniu do-
piero 6 maja 1982 r., w komunikacie 
zamieszczonym w podziemnym biu-
letynie „Solidarność”. 

RKK wraz z podobnymi ko-
misjami z innych regionów oraz 
ogólnopolską Tymczasową Ko-
misją Koordynacyjną NSZZ „Soli-
darność” stanowiły najważniejszą 
strukturę zdelegalizowanego 
Związku. RKK koordynowała opór 
społeczny w Regionie Gdańskim 
w latach 80. W wyniku areszto-
wań jej członków skład RKK ulegał 
zmianom. W 1983 r. do RKK dołą-
czył na krótko Andrzej Rębowski. 
W późniejszych latach w skład 
komisji wchodzili również Andrzej 
Michałowski (od 1983 r.), Krzysztof 
Dowgiałło, Lech Kaczyński i Maciej 
Łopiński (wszyscy od 1986 r.). Bog-

dan Borusewicz i Bogdan Lis wró-
cili do komisji po wyjściu z więzie-
nia w 1988 r. Liderzy RKK NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego, Borusewicz, 
Dowgiałło, Kaczyński i Lis, wcho-
dzi również w skład Tymczasowej 
Komisji Koordynacyjnej NSZZ „So-
lidarność”. 

Po strajku sierpniowym w 1988 
roku gdański Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy przekształcił 
się 1 września w Międzyzakłado-
wy Komitet Organizacyjny z Jac-
kiem Merklem na czele. Zadaniem 
MKO była pomoc przy ponow-
nym organizowaniu się struktur 
zakładowych „Solidarności”. Tak 
więc w drugiej połowie 1988 
roku w Regionie Gdańskim dzia-
łały obok siebie dwa kierownicze 
ciała Związku. 16 stycznia 1989 
roku doszło do połączenia RKK i 
MKO, w wyniku którego powstał 
Tymczasowy Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
działający aż do II WZD Regionu 
Gdańskiego w lutym 1990 roku.

Olimpiada 
Solidarności

Zgodnie z ustawą o rodziciel-
skim świadczeniu uzupełniającym, 
o emeryturę „Mama 4 plus” będą 
mogły się ubiegać matki, które 
osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. 
Świadczenie będzie przysługiwa-
ło także ojcom czworga dzieci po 
osiągnięciu 65 lat, ale wyłącznie w 
przypadku śmierci matki lub wte-
dy, gdy matka porzuciła rodzinę.

Podstawowym celem nowej 
ustawy jest zapewnienie niezbęd-
nych środków utrzymania oso-
bom, które wychowywały dzieci w 
rodzinach wielodzietnych (dzieci 
własne, małżonka, przysposobio-
ne lub przyjęte na wychowanie 
w ramach rodziny zastępczej nie-
zawodowej) i jednocześnie zrezy-
gnowały z zatrudnienia czy innej 
działalności zarobkowej.

Świadczenie ma charakter 
uznaniowy.

Formalne przyznanie świad-
czenia dokonywane będzie przez 
Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS po 
zbadaniu sytuacji dochodowej 
wnioskodawcy, w drodze decyzji 
administracyjnej niepodlegającej 
zaskarżeniu, ale uprawniającej do 
złożenia wniosku o ponowne roz-
patrzenie sprawy.

Wysokość rodzicielskiego 
świadczenia uzupełniającego bę-
dzie na poziomie nie wyższym niż 
najniższa emerytura – aktualnie 
jest to 1100 złotych brutto.
Stan prawny na 13.03.201 r.
Ustawa z 31 stycznia 2019 r. o ro-
dzicielskim świadczeniu uzupełnia-
jącym (Dz. U. z 2019 r., poz. 303).

Maria Szwajkiewicz

Emerytura „Mama 4 plus”

14 marca, we wszystkich mia-
stach wojewódzkich w Polsce, od-
będzie się drugi etap VI edycji „Olim-
piady Solidarności”.  Na Pomorzu 
�nał wojewódzki odbędzie się w hi-
storycznej Sali BHP Stoczni Gdań-
skiej w najbliższy czwartek o godz. 
10. Galę �nałową z podaniem wyni-
ków, z udziałem VIP-ów zaplanowa-
no na godz. 14. Więcej...>>

Związkowcy z NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Gdańskiego, w tym 
ze Stoczni Gdańskiej przed posie-
dzeniem Rady Miasta Gdańska w 
dniu 7 marca 2019 r., ustawili przed 
siedzibą Rady, styropianowy pomnik 
Donalda Tuska. Powiesili na nim pla-
kat z artykułami Konstytucji RP 30, 40 
i 42, które mówią, że: obowiązkiem 
władz publicznych jest poszanowa-
nie i ochrona godności człowieka; 
nikt nie może być poddany poniża-
jącemu traktowaniu; każdego uważa 
się za niewinnego, dopóki jego wina 
nie zostanie stwierdzona prawomoc-
nym wyrokiem sądu. Zamysłem tego 
happeningu było przypomnienie 
gdańskim rajcom, aby podejmowali 
uchwały i głosowali zgodnie z obo-
wiązującym w Polsce prawem. Aby 
pamiętali, że godność człowieka 
stanowi źródło wolności i praw czło-

wieka i obywatela. Tego dnia w po-
rządku obrad znalazła się uchwała 
pozbawiająca wszelkich honorów 
osobę zasłużoną dla Gdańska, Polski, 
mieszkańców Pomorza. 

„Złoty” Tusk nie wywarł na rad-
nych wrażenia. Bez sądu, na podsta-
wie niesprawdzonych gazetowych 
oskarżeń, przyjęli własną prawdę 
i odbierając wcześniej nadany przez 
tę samą radę tytuł Honorowego 
Obywatela Gdańska nieżyjącemu 
już od 9 lat ks. prałatowi Henrykowi 
Jankowskiemu, wymazali z historii 
miasta Gdańska kilka lat. Usunęli 
też nazwę skweru upamiętniającą 
zasługi duchownego dla grodu nad 
Motławą, a także podjęli uchwałę 
o rozbiórce nieswojego pomnika  
księdza prałata. Następnego dnia 
Komitet Budowy pomnika, czyli 
właściciel, rozebrał obiekt.
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Wymazywanie prawdy z historii

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/olimpiada-solidarnosci-historia-jest-jedna
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