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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Środki są i ich nie ma
Pracownicy Regionalnego 

Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Sta-
rogardzie Gdańskim teoretycznie 
otrzymali już podwyżki, ale na ich 
prywatnych kontach jeszcze pienię-
dzy nie ma. Przyczyną jest ustalanie 
nowych tary�katorów dla trzech
ośrodków w Polsce zajmujących się 
psychiatrią sądową. Więcej...>>

Więcej pieniędzy 
z NFZ dla szpitali

Elżbieta Rucińska-Kulesz, dy-
rektor Pomorskiego Oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Gdańsku podała, że w ciągu kilku 
dni pomorskie szpitale (25 szpitali 
działających w tzw. sieci na Pomo-
rzu) otrzymają tegoroczne ryczałty. 
Wartość ryczałtu na rok 2019 w sto-
sunku do roku 2018 wzrośnie glo-
balnie w skali całego województwa 
o kwotę 47 mln zł. Więcej...>>

Protest oświaty 
zakończony

Na tydzień przed maturami ZNP 
ogłosiło zawieszenie strajku nie 
uzyskując niczego. Krajowa Sekcja 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” tuż przed rozpoczęciem 
strajku podpisała z rządem porozu-
mienie. Część nauczycieli z oświato-
wej „S”, w tym Sztab Protestacyjno-
-Strajkowy Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” w Gdańsku uznał, że po-
rozumienie nie jest satysfakcjonu-
jące, gdyż postulat płacowy nie zo-
stał w pełni zrealizowany, dlatego 
również członkowie oświatowej „S” 
uczestniczyli w strajku. Przedstawi-
ciele „S” w obradach powołanego 
„okrągłego stołu oświaty” wystę-
powali tylko w charakterze obser-
watorów. Więcej...>>

Serdecznie Państwa prosimy 
o przekazanie 1 procenta podatku 

dochodowego na rzecz Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy. 

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
2 maja obchodzimy świę-

to Biało-Czerwonej. Zachęcamy 
wszystkich do uczczenia tego dnia 
poprzez wywieszenie �agi pań-
stwowej na maszcie przy domu, 
w oknie lub na balkonie mieszka-
nia. Manifestujmy swój patriotyzm.
Flaga Polski jest z nami we wszyst-
kich ważnych chwilach. Podczas 
wydarzeń podniosłych i uroczy-
stych, ale także w dni żałoby po 

stracie wybitnych Polaków, w mo-
mentach wzruszeń i radości. Miłość 
do barw narodowych oznacza pre-
zentowanie ich zgodnie z tradycją 
i honorem. Kolor biały symbolizuje 
czystość, a kolor czerwony odwagę 
i waleczność. Kolory naszej �agi
nie zmieniły się od średniowiecza, 
chociaż o�cjalnie biel i czerwień
ogłoszono barwami narodowymi 
1 sierpnia 1919 roku.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” dokonując 
oceny stanu realizacji postulatów naszego Związku 
zawartych w Stanowisku KK nr 13/18 ws. sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Pol-
scez dnia 11.12.2018 r, a także prowadzonych dzia-
łań protestacyjnych stwierdza:

Porozumienie w sprawie podwyżek dla nauczy-
cieli, podpisane przez przedstawicieli Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 
w istotnej części jest realizacją stanowiska ubie-
głorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów oraz 
postulatów zgłoszonychw trakcie prowadzonego 
sporu zbiorowego. Dzięki temu porozumieniu na-
uczyciele otrzymają podwyżkę wynagrodzeń: 5 
proc. od stycznia i 9,6 proc. od września bieżącego 
roku, dodatek za wychowawstwo w wysokości nie 
mniejszej niż 300 zł. Odstąpiono również od nieko-
rzystnych zmian w karcie nauczyciela. To duży suk-
ces oświatowej „Solidarności”.

W wysoce niezadowalającym stopniu realizowa-
ny jest postulat wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich 
pozostałych grup zawodowych, zatrudnionych w sfe-
rze �nansów publicznych. „Solidarność” reprezentuje
wszystkie grupy zawodowe, a większość z nich nie mia-
ła waloryzowanych wynagrodzeń od 2010 roku. Dla-
tego porozumienie zawarte dla pracowników oświaty 
jest zaledwie jednym z etapów naszych działań.

Domagamy się od rządu stworzenia systemo-
wego mechanizmu wzrostu wynagrodzeń w sferze 
�nansów publicznych, związanego bezpośrednio
ze stanem gospodarki i wzrostem PKB. Domagamy 
się od rządu zintensy�kowania negocjacji prowa-

dzonych w zespołach roboczych, których celem 
jest wypracowanie porozumień dla realizacji po-
stulatów Związku, nazwanych potocznie „piątką 
Solidarności”.

Domagamy się:
1. Systemowego rozwiązania wzrostu wynagro-

dzeń dla wszystkich pracowników sfery �nan-
sów publicznych,

2. Wprowadzenia kryterium stażowego uprawnia-
jącego do przejścia na emeryturę bez względu 
na wiek,

3. Odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych,

4. Systemowego rozwiązania stabilizującego ceny 
energii oraz wsparcia dla przemysłu energo-
chłonnego,

5. Wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia do-
datku za wysługę lat.
Odnosząc się do zawieszonego przez ZNP i FZZ 

strajku w oświacie, nie wolno nam pominąć faktu 
nieodpowiedzialnie prowadzonej akcji strajkowej 
o nierealne roszczenia. Podzielono w ten sposób 
środowisko pracowników oświaty i rozbudzono 
wygórowane oczekiwania �nansowe, co doprowa-
dziło do odwrócenia sympatii społecznych od na-
uczycieli i obniżenia ich prestiżu zawodowego.

NSZZ Solidarność jest związkiem odpowie-
dzialnym, konsekwentnie realizującym swoje cele 
i oczekiwania członków. Nie możemy się zgodzić 
na wykorzystywanie do celów politycznych na-
uczycieli i pracowników oświaty, czego przykładem 
są działania ZNP, FZZ i części samorządów.

Stanowisko KK nr 11/19 ws. podsumowania protestów nauczycieli 

Obradująca w Szczyrku (25 
i 26.04) Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” omówiła przebieg 
akcji protestacyjnej Związku, w 
tym pikiety przed 16 urzędami 
wojewódzkimi, strajk w oświacie 
i rozmowy z rządem. Po dyskusji 
przyjęto stanowiska dotyczące 
postulatów „społecznych”, w tym 
m.in. wzrostu wynagrodzeń róż-

nych grup zawodowych (czyt. 
poniżej) oraz zagrożeń wynikają-
cych z unijnej polityki klimatycz-
no-energetycznej. W tym drugim 
KK podkreśla, że od najbliższych 
wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego „zależeć będzie kieru-
nek unijnej polityki klimatyczno-
-energetycznej, a więc obszar o 
kluczowym znaczeniu dla polskiej 

gospodarki oraz poziomu życia 
obywateli naszego kraju.” KK prze-
strzega, iż „kontynuacja tej polityki 
w obecnym kształcie spowoduje 
upadek wielu gałęzi polskiego 
przemysłu oraz gwałtowny wzrost 
cen energii elektrycznej, którego 
skutkiem będzie (…) zubożenie 
polskiego społeczeństwa. 

Całe stanowisko tutaj…>>

Komisja Krajowa podsumowuje protest
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pracownicy-starogardzkiego-rops-nadal-czekaja-na-podwyzki-srodki-sa-ich-nie-ma
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wiecej-pieniedzy-z-nfz-dla-szpitali
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-oswiaty-zakonczony
http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/komisja-krajowa/item/18606-stanowisko-kk-nr-10-19-nr-10-19-ws-kierunku-polityki-klimatycznej-w-unii-europejskiej


CYTAT TYGODNIAPYTANIE TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

prawie 300 tysięcy

WYDARZYŁO SIĘ
 29.04.1978 r. 

Powołano komitet 
założycielski 
Wolnych Związ-
ków Zawodowych 
Wybrzeża.

 1.05.1576 r.  
W katedrze wawel-
skiej odbył się ślub 
i koronacja Stefana 
Batorego i Anny 
Jagiellonki.

 2.05.1994 r.  
32 osoby zginęły 
a 43 odniosły obra-
żenia w katastro�e
autobusu w Gdań-
sku Kokoszkach.

Jubileusz Ludzi Pracy
HISTORIA 2000
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PRAWNIK WYJAŚNIA

Prawo żyje w świadomości obywateli. Konstytucja nie jest własnością 
grupki prawników czy sędziów, ale należy do całego narodu.

Anthony Kennedy, amerykański prawnik i politykELŻBIETA SZWOCH, skarbnik Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie 
Statystycznym w Gdańsku

– Znakomita większość Polaków uważa, że bez nas 
– statystyków – świat się nie zawali, ale przecież dane 
przez nas zbierane i opracowywane dają wiedzę o sta-
nie gospodarki, sytuacji społecznej, służbie zdrowia... 

Część naszych pracowników otrzymuje najniższe wynagrodzenie, a są 
również tacy, którzy nawet tego pułapu nie osiągają. Pracodawcy mają 
coraz większe oczekiwania co do naszych kwali�kacji, poszerzają  zakres
obowiązków bez jakichkolwiek graty�kacji pieniężnych. To wszystko
powoduje, że musimy stale się dokształcać bez perspektywy zmiany na 
lepsze. W efekcie motywacja pracowników systematycznie spada. Tra-
cimy szacunek do siebie, bo po wielu latach pracy nasze zarobki netto 
nie przekraczają 2 tysięcy złotych lub przekraczają tę kwotę nieznacznie. 
Zmniejsza się też liczba ewentualnych chętnych do pracy w urzędach. 
Ogłoszenia o pracy czekają wiele tygodni. W tym roku, po dziewięciu la-
tach zamrożenia płac, dostaliśmy ustawową podwyżkę o 2,3 proc., a więc 
pensja pracownika w służbie cywilnej wzrosła o 50 złotych netto. 

Dlaczego protestujemy...?

Uprawnienia działacza opozycji 
antykomunistycznej

Zmieniona została ustawia 
o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących o�arami re-
presji wojennych i okresu powo-
jennego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 752). 
I tak, w przypadku zbiegu upraw-
nień do świadczenia pieniężnego 
dla działaczy opozycji lub osób 
represjonowanych z powodów 
politycznych z uprawnieniami 
przysługującymi kombatantom, 
osobie uprawnionej przysługuje 
w zależności od jej wyboru prawo 
do świadczenia pieniężnego albo 
prawo do dodatku kombatanc-
kiego (świadczenia w wysokości 
dodatku kombatanckiego, ryczał-
tu energetycznego lub dodatku 
kompensacyjnego).

Dodatkowo, na podstawie 
wcześniejszych zmian, osobom 
o potwierdzonym statusie dzia-
łacza opozycji antykomunistycz-
nej lub osoby represjonowanej 
z powodów politycznych przy-
sługuje:

 prawo pierwszeństwa do śro-
dowiskowej opieki socjalnej, 
w tym w uzyskaniu miejsca 
w domu pomocy społecznej,

 prawo do korzystania poza ko-
lejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz z usług far-
maceutycznych udzielanych 
w aptekach. Zasadniczo, świad-
czeniodawca powinien udzielić 
świadczeń opieki zdrowotnej 
w dniu zgłoszenia. Jeżeli jed-
nak udzielenie świadczenia nie 
jest możliwe w dniu zgłoszenia, 
świadczeniodawca zobowiąza 
ny jest wyznaczyć inny termin 
poza kolejnością przyjęć wyni-
kającą z prowadzonej przez nie-
go listy oczekujących. Świad-
czenie z zakresu ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej nie może 
być udzielone w terminie póź-
niejszym niż w ciągu 7 dni robo-
czych od dnia zgłoszenia. 

Stan prawny na 30.04.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Dzień 1 maja 
to liturgiczne 
święto Józefa 
Robotnika. W ro-
ku milenijnym 
o b c h o d z o n o 
go szczególnie 
uroczyście – na 
rzymskich przed-
mieściach w Tor 
Vergata stanął 
wielki ołtarz ze 
stalowych rur 
symbolizujących 
rusztowanie i dźwigi w kształcie 
krzyży. Pod nim zebrało się kilka-
set tysięcy pracowników z całego 
świata, aby uczcić jubileusz ludzi 
pracy. Nie zabrakło licznej delegacji 
„Solidarności”. W ten sposób papież 
Jan Paweł II, dzisiaj święty, po raz ko-
lejny podkreślił, jak ważną kwestią 
jest dla niego godność ludzkiej pra-
cy. Zwracając się do pielgrzymów, 
mówił: „Istnieje pilna konieczność 
utworzenia w świecie globalnej ko-
alicji na rzecz «godnej pracy». Globa-
lizacja jest dziś zjawiskiem obecnym 
we wszystkich dziedzinach ludzkiego 
życia, ale jest też zjawiskiem, którym 

Tylu uczniów szkół średnich przystąpi w tym roku do egzaminu ma-
turalnego.

Nie żyje prof. Karol Modzelewski
W niedzielę 28 kwietnia br. zmarł prof. Karol Modzelewski, współ-

twórca koncepcji jednej „Solidarności” jako ogólnopolskiego związ-
ku zawodowego i autor idei nazwy Związku „Solidarność”, znakomi-
ty historyk mediewista, więzień polityczny, jeden z liderów opozycji 
demokratycznej w PRL. W 1981 roku internowany w Strzebielinku.

Więcej...>>

NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej oraz wojewoda pomor-
ski Dariusz Drelich, w rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja 
(piątek 3 maja br.), zapraszają na 
uroczystą mszę świętą do Bazyliki 
Mariackiej w Gdańsku, która zosta-
nie odprawiona o godz. 12.

Po mszy św. odbędzie się, w asy-
ście wojskowej, przemarsz ulicami 
Gdańska do pomnika Poległych 
Stoczniowców, gdzie odczytany 

zostanie Apel Poległych oraz będzie 
można obejrzeć wystawę dotyczącą 
strajków 1988 roku. W pobliżu 2 Bra-
my, za kioskiem, dzieci będą mogły 
wziąć udział w pikniku wojskowym. 
Organizatorzy zapraszają poczty 
sztandarowe i delegacje zakładów.

3 Maja jest polskim świętem 
państwowym, obchodzonym 
w rocznicę uchwalenia w 1791 r. 
drugiej (po amerykańskiej) na 
świecie konstytucji. 

W rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Watykan, 1 maja 2000 r. 

należy mądrze kierować. Potrzebna 
jest globalizacja solidarności”. Pa-
pież pozdrowił też liczną grupę piel-
grzymów z „S”: „Słowa szczególnego 
pozdrowienia kieruję do członków 
i władz „Solidarności” z przewodni-
czącym dr Marianem Krzaklewskim. 
Niech wasza praca służy pomnaża-
niu dobra wspólnego, dobra osoby 
i społeczeństwa, niech jednoczy, a nie 
dzieli, niech przynosi radość i staje się 
źródłem błogosławieństwa”. Po mszy 
św. Jan Paweł II spotkał się krótko 
z premierem Włoch Giuliano Amato 
i przewodniczącym NSZZ „Solidar-
ność” Marianem Krzaklewskim.
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-zyje-prof-karol-modzelewski-odszedl-kolejny-z-wybitnych-opozycjonistow-zwiazkowcow
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