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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

SKRÓTEM
Pani Ania

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej
9 kwietnia br. odbyło się spotkanie
zorganizowane przez IPN „Anna
Walentynowicz we wspomnieniach i badaniach historycznych”.
Dyskusję prowadził Arkadiusz Kazański (IPN), wzięli w niej udział
m.in dr hab. Sławomir Cenckiewicz, Adam Chmielecki, Jan Karandziej i Janusz Walentynowicz.
Więcej…>>

Piątka Solidarności”

Bezrobocie w dół

Stopa bezrobocia wyniosła w
marcu 5,9 proc. i w porównaniu
do lutego spadła o 0,2 pkt proc. –
oznajmiła Elżbieta Rafalska, minister
rodziny i pracy i dodała, że MRPiPS
szacuje, że we wrześniu br. stopa
bezrobocia może spaść do 5,2 proc.,
a na koniec roku wyniesie 5,5 proc.

Rejs Niepodległości

Uczestnicy Rejsu Niepodległości na „Darze Młodzieży” zeszli
na ląd. Wrócili z 10-miesięcznej
wyprawy dookoła świata. Żaglowiec odwiedził 23 porty na 5 kontynentach, przemierzając 37 tys.
mil morskich. Do macierzystego
portu w Gdyni wpłynął 28 marca
br. w asyście okrętów Marynarki
Wojennej.

www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Serdecznie Państwa prosimy
o przekazanie 1 procenta podatku
dochodowego na rzecz Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy.

FOT. MARIA GIEDZ

„Trzynastka”

Od 1 maja 2019 r. każdy emeryt
i rencista, niezależnie od wysokości
pobieranego świadczenia, otrzyma
jednorazowo 1100 zł brutto, czyli
ok. 888 zł „na rękę”. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Koszt s�nansowania wypłat to 10,8 mld zł:
8,5 mld zł. z ZUS, 1,2 mld zł. z KRUS,
111 mln zł. z Funduszu Pracy, 29
mln zł. z Funduszu Emerytur Pomostowych, 818 mln zł z budżetu
państwa. Więcej…>>

O ład
społeczny

PIKIETA PRZED URZĘDEM WOJEWÓDZKIM

4 kwietnia br. związkowcy z NSZZ
„S” wystawili pikiety przed urzędami wojewódzkimi. W Gdańsku
przeciwko brakowi reakcji rządu na
związkowe postulaty protestowali
związkowcy z Regionów Gdańskiego i Słupskiego.
– My, związkowcy, zdajemy sobie
sprawę że jesteśmy wyjątkowym
związkiem zawodowym ze względu na historię, ale także zrzeszamy
wszystkie grupy zawodowe. Chcemy dać jeszcze raz szansę rządowi
Zjednoczonej Prawicy na konkretne
rozmowy o pracownikach sfery �nansów publicznych – mówił Piotr
Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”.
Krzysztof Dośla, przewodniczący
ZRG NSZZ„S”, upomniał się o pracowników, którzy „otrzymują jałmużnę”,
o pracowników cywilnych MON
i MSW, nauczycieli, muzealników, ar-

chiwistów, pracowników administracji, GUS, sądów i prokuratur, inspekcji
sanitarnej, transportu drogowego,
weterynaryjnej. Jeśli premier Morawiecki mówi o profesjonalnym państwie, to muszą być profesjonalnie
wynagradzani pracownicy.
Delegacja „S” przekazała postulaty wojewodzie pomorskiemu
Dariuszowi Drelichowi. To „Piątka
Solidarności”, na którą składają
się: podwyżka płac w sferze �nansów publicznych, wprowadzenie
kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę
bez względu na wiek, odmrożenia
wskaźnika naliczania ZFŚF, systemowe rozwiązania stabilizujące
ceny energii oraz wsparcia przemysłu energochłonnego i niewliczanie
do minimalnego wynagrodzenia
dodatku za wysługę lat.

Kontynuujemy strajk!

Rada Międzyregionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „S”
w Gdańsku przyjęła jednogłośnie
uchwałę wzywającą Ryszarda
Proksę, przewodniczącego oświatowej „S” do natychmiastowego
ustąpienia. Przyjęto też stanowisko o poparciu akcji strajkowych
prowadzonych przez organizacje
„S” na terenie Regionu.
– W związku z utartą zaufania i poczuciem upolitycznienia
przez przewodniczącego Proksę
działań sekcji, w związku z chaosem informacyjnym dotyczącym
postulatów, w związku z błędami
w prowadzeniu negocjacji z rzą-

dem, członkowie rady domagają
się od przewodniczącego natychmiastowej dymisji. Jeżeli do
niej nie dojdzie rada zobowiązała
naszych delegatów do podjęcia
natychmiastowych działań celem
zwołania nadzwyczajnego WZD
krajowej sekcji w celu omówienia
sytuacji i złożenia wotum nieufności wobec przewodniczącego
– mówił Wojciech Książek.
Od decyzji komisji zakładowych i międzyzakładowych, będących w sporze zbiorowym, zależy
jego kontynuowanie, zawieszenie
lub odwołanie.
Więcej…>>

Spór polityczny powinien być
„zmaganiem się o coś”. W kontekście walki związków zawodowych o sprawiedliwość społeczną
i o uprawnienia ludzi pracy św. Jan
Paweł II pisał: „walka ta powinna być
traktowana jako normalne staranie
o właściwe dobro […] nie jest to natomiast walką przeciwko innym”.
Gorzej, jeśli „zmaganie się
o coś” zostaje zdominowane przez
„zmaganie się z kimś”. Wówczas
polityka przestaje być roztropną
troską o dobro wspólne. Staje się
wyłącznie walką o władzę – mniej
lub bardziej wyra�nowaną grą.
O ile na scenie politycznej traktowana jest ona – przynajmniej przez
część aktorów – jako specy�czny
polityczny spektakl, o tyle tra�ając za pośrednictwem mediów do
rodzinnych domów, miejsc pracy
czy sąsiedzkich wspólnot, wywołuje autentyczny niepokój i często
trwałe, bolesne podziały, a także
zniechęcenie i zmęczenie polityką
oraz wycofywanie się w sferę prywatną. Rodzi kon�ikty, które nie
tylko utrudniają niezbędne działania na rzecz wspólnego dobra, ale
mogą prowadzić do deprecjonowania podzielanych autorytetów,
doświadczeń historycznych czy dorobku kulturowego – tworzących
fundament narodowej wspólnoty.
Władza ustawodawcza powinna stosować się do porządku moralnego i norm konstytucji. Władza wykonawcza powinna dobrze
znać prawa oraz z mądrością je
stosować po dokładnym zbadaniu
wszystkich okoliczności. Władza
sądownicza powinna zaś kierować
się prawością, bez ulegania naciskom żadnej ze stron, zapewniając
respektowanie praw obywateli.
Wyrażamy głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów
oraz napięć politycznych i społecznych – w Polsce jest możliwe
i konieczne budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog
i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku i z myślą o przyszłych pokoleniach.
List społeczny Episkopatu Polski,
26 marca br.

PYTANIE TYGODNIA

CYTAT TYGODNIA

Czy pracodawca dba o podnoszenie
kwali�kacji pracowników?
WOJCIECH LITEWSKI, przewodniczący KZ NSZZ „S”
OPEC Gdynia
– Pracodawca do�nansowuje studia pracownikom,
warunkując je przydatnością dla przedsiębiorstwa. Zdarza się, iż nowo zatrudnieni pracownicy lub ci o krótkim
stażu pracy są kierowani na studia pro�lowane. Obecnie
OPEC bierze udział w szkoleniach realizowanych przez
Akademię Marynarki Wojennej. Jednak podnoszenie kwali�kacji pracowniczych, szczególnie związkowych, jest utrudnione. Zdaniem pracodawcy
związkowcy powinni się szkolić w czasie urlopów wypoczynkowych, na
koszt związku. Organizacja zakładowa została zaproszona do zaangażowania się w proces zmian organizacyjnych wraz z wprowadzaniem nowej
polityki personalnej. Nasza organizacja zgłosiła chęć udział w szkoleniu.
Zaangażowaliśmy się, jako „S”, w podnoszenie kwali�kacji pracowników
i 20 proc. załogi brało udział w projektach oferowanych przez Zarząd Regionu Gdańskiego „S”, a �nansowanych z funduszy europejskich.

ZUS RADZI

A1 za granicą
Pracodawcy, decydujący się
na delegowanie pracowników
do pracy za granicą, powinni rozważyć, czy nie warto wyposażyć
ich w zaświadczenie A1. Potwierdza ono, że do jego posiadacza,
w okresie pracy lub działalności za
granicą, stosuje się tylko polskie
przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego.
Zaświadczenie A1 to ważny
dokument dla osób, które przemieszczają się zawodowo na obszarze UE, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub Szwajcarii.
Jego posiadacz podlega wyłącznie
przepisom państwa, które go wydało. Dzięki temu, pracownik nie
musi podlegać ubezpieczeniom
w państwie, w którym przejściowo
pracuje do wskazanej daty jego
wygaśnięcia lub do czasu jego wycofania przez wydającą instytucję.
W ub.r. oddziały ZUS wydały
ok. 600 tys. zaświadczeń A1. W IV
kwartale ub.r. w naszym woje-

wództwie oddziały ZUS wydały
ich 8,7 tys. Najczęściej jako miejsce delegowania wskazywane są
Niemcy (51,27%), Francja (11,57%)
i Belgia (7,56%). Zaświadczenia
A1 otrzymują również zatrudnieni przez polskie �rmy obywatele
państw trzecich.
Wniosek o wydanie zaświadczenia A1, można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub drogą
elektroniczną poprzez Platformę
Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
Jeśli ZUS dysponuje wszystkimi
niezbędnymi informacjami, które
nie budzą wątpliwości, dokument
wydaje niezwłocznie. Jeśli sprawa
wymaga postępowania – w ciągu
miesiąca, natomiast w przypadku
sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy.
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński

15 lat od śmierci barda

10 kwietnia 2004 r. w Gdańsku zmarł pieśniarz i poeta Jacek Kaczmarski. Wraz z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim
tworzyli niepowtarzalne trio. Był autorem piosenek i ballad, które towarzyszyły tak studentom, jak i robotnikom w czasach politycznego
przełomu, np. „Obława” (z 1974 r.) na motywach pieśni Włodzimierza
Wysockiego i „Mury”, pieśń inspirowana piosenką katalońskiego barda
Lluisa Llacha„L’estaca”, która stała się swoistym hymnem„S” i symbolem
opozycji lat 80. W utworach była obecna m.in. historia polsko-rosyjska
(„Jałta”, „Rejtan, czyli raport ambasadora”, „Wigilia na Syberii”, „Powrót
z Syberii”). Musiał zrezygnować ze śpiewania z powodu raka krtani.
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Prawdziwy przyjaciel to nie ten, który odwala za ciebie robotę, lecz
ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam.
Edward Stachura, poeta i pieśniarz

LICZBA TYGODNIA

12 minut

Tyle dziennie statystyczny Polak i Fin poświęca na czytanie książek.
Więcej czasu, spośród zbadanych 15 państw, poświęcają książkom Estończycy (13 min.), ale np. Francuzi – 2 minuty.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Obraduje sztab
W środę 10 kwietnia br. w południe w Warszawie rozpoczęli obrady członkowie ogólnopolskiego
sztabu protestacyjno-strajkowego.
Mają omówić najpilniejsze kwestie
związane z postulatami Związku
zawartymi w stanowisku KK NSZZ
„S” z 11 grudnia ub.r. i tzw. Piątce
Solidarności.
Do godzin popołudniowych
reprezentanci regionów relacjonowali akcję pikietowania urzędów wojewódzkich. Kolejny punkt
obrad sztabu to informacje o stanie rozmów w zespole roboczym
(zespoły złożone z przedstawicieli
rządu i NSZZ „S” mają wypracować
porozumienia dotyczącego reali-

zacji postulatów „S”) pracującym
pod kierunkiem premiera Mateusza Morawieckiego, a po stronie
związku Henryka Nakoniecznego,
nad wypracowaniem rozwiązań
dot. emerytur stażowych, obniżenia opodatkowania, wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.
Przedstawiony został harmonogram „odmrażania” środków przekazywanych na ZFŚS. Członkowie
sztabu wysłuchali relacji Ryszarda
Proksy z negocjacji z rządem. Czekamy na komunikat ze środowego
sztabu.
Ptzypomnijmy, że sztab został
powołany 11 stycznia br.

2010

HISTORIA

Przerwany lot Tu-154M
Sobotniego poranka 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8.41,06
w katastro�e Tu-154M o numerze
101 zginął prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni
prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i 93 inne osoby. Udawali się na obchody 70
rocznicy mordu katyńskiego.
Zginął prezydent RP wyczulony
na sprawy społeczne, stający po
stronie ludzi słabszych i działający
w interesie ludzi pracy, który podkreślał: „byłem, jestem i będę człowiekiem Solidarności”. 29 grudnia
2005 roku podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński
mówił do członków KK NSZZ „S”:
„W Polsce potrzebna jest pewna
równowaga społeczna. Oznacza
ona równowagę między różnymi interesami. Przedsiębiorcy nie
mogą istnieć bez pracowników,

tak samo jak w gospodarce rynkowej pracownicy nie mogą istnieć
bez pracodawców. Potrzebna jest
równowaga i porozumienie”.
Odpowiedź na dręczące pytanie, czy przyczyną tragedii był
splot nieszczęśliwych przypadków, jeszcze pozostaje otwarta.
Kluczowy dowód, wrak tupolewa, przez przyjętą w 2010 r. Konwencję Chicagowską oraz brak
mocy sprawczej rządzącej ekipy,
pozostaje po stronie rosyjskiej.
Próby zbliżenia się do ustalenia
przyczyn tragedii podejmowała
podkomisja Antoniego Macierewicza, o�cjalne dokumenty zaprezentowała rosyjska komisja MAK
(nazywana „międzynarodową”)
i komisja badania wypadków lotniczych kierowana przez Jerzego
Millera (w 2010 r. szef MSWiA).
Więcej...>>

WYDARZYŁO SIĘ


10.04.1525 r.
Książe pruski
Albrecht Hohenzollern złożył hołd
lenny królowi Zygmuntowi I Staremu.



11.04.1990 r.
Uchylono ustawę
o cenzurze.



13.04.1985 r.
W Krakowie
utworzono ruch
Wolność i Pokój.

