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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Legia Akademicka
MON przywraca ideę „Legii Aka-

demickiej”. Od stycznia br. uczelnie 
mogą zgłaszać się do udziału w pro-
gramie wojskowego szkolenia ochot-
niczego studentów. Więcej...>>

Wybory bez PiS 
PiS nie wystawi własnego kan-

dydata w wyborach uzupełniają-
cych na prezydenta Gdańska – po-
informował prezes partii Jarosław 
Kaczyński, który argumentował, że 
„wybory dały jednoznaczne zwy-
cięstwo śp. Pawłowi Adamowiczo-
wi”. Premier Morawiecki wyznaczył 
wiceprezydent Aleksandrę Dulkie-
wicz na p.o. prezydenta Gdańska.  
Wybory najpóźniej 14 kwietnia br. 

Emerytalna wygrana
Pozytywnym werdyktem 

w sprawie emerytury pomostowej 
pracownika jednej ze spółek porto-
wych w Gdyni zakończyło się postę-
powanie przed VII Wydziałem Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych Sądu 
Okręgowego w Gdańsku. Gdyńskie-
go rybaka reprezentowała prawnik 
z Działu Prawnego ZRG NSZZ „S”. 

Przeprowadzka szpitala 
Z mapy Gdańska znika szpital 

przy ul. Klinicznej. Do Centrum Me-
dycyny Nieinwazyjnej na terenie 
GUMed przy ul. Smoluchowskiego 
w tym tygodniu przeprowadzi się 
Klinika Dermatologii, Wenerolo-
gii i Alergologii, następnie Klinika 
Ginekologii, Ginekologii Onkolo-
gicznej i Endokrynologii, a do 31 
stycznia br. przeniesione zostaną 
pacjentki Kliniki Położnictwa oraz 
noworodki z Kliniki Neonatologii. 

Pozorowany dialog
Przewodniczący KK NSZZ „S” 

Piotr Duda spotkał się 15 stycznia 
br. z przedstawicielami Krajowej 
Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony 
Zabytków NSZZ „S”, którzy przed-
stawili mu postulaty dotyczące 
zmian w muzealnictwie. Wskazali, 
że Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego przez ostatnie 
kilka lat prowadziło pozorowany 
dialog i nie starało się rozwiązać 
rzeczywistych problemów.  

Pożegnanie 
Prezydenta

Prezydent Gdańska PAWEŁ 
ADAMOWICZ, wybrany z demo-
kratycznej woli, został zamor-
dowany. 

Od wyborów minęły dwa mie-
siące i 9 dni. W niedzielę, 13 stycz-
nia, około godz. 20, tuż przed 
Światełkiem do Nieba, na scenie 
koncertu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy Paweł Adamowicz 
został trzykrotnie pchnięty nożem 
w serce i brzuch. Był reanimowany 
nim został przewieziony do Uniwer-
syteckiego Centrum Klinicznego. 
W nocy z niedzieli na poniedziałek 
przeszedł wielogodzinną operację. 
Lekarze walczyli o jego życie. Mimo 
ich wysiłków prezydent zmarł 
w poniedziałek po południu. Miał 
niespełna 54 lata. Uroczystości po-
grzebowe rozpoczną się w czwar-
tek w ECS, msza żałobna w bazylice 
Mariackiej zostanie odprawiona 
w południe. Ś.p. Paweł Adamowicz 
spocznie w tej świątyni.

Śmierć prezydenta z rąk 
bandyty jest wstrząsem dla nas 
wszystkich. Na siedzibie NSZZ „So-
lidarność” w Gdańsku powiewa 
opuszczona do połowy masztu 
�aga naszego Związku. Na Pomo-
rzu i w innych miastach ogłoszona 
została żałoba do dnia pogrzebu. 

– Często mówimy te słowa – nie 
tak miało być. I tak czasami jest, że 
nie możemy tego zrozumieć – mó-
wił ks. kanonik Ludwik Kowalski, roz-
poczynając modlitwę pół godziny 
po ogłoszeniu smutnej informacji. 

W dniu śmierci Prezydenta 
w nabożeństwie w bazylice św. 
Brygidy uczestniczyli m.in. Piotr 
Duda, przewodniczący KK NSZZ 
„S” i Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG NSZZ „S”. W późniejszym 
nabożeństwie ekumenicznym po-
prowadzonym przez metropolitę 
gdańskiego ks. abp. Sławoja Lesz-
ka Głódzia, z udziałem biskupów 
Szlachetki i Zielińskiego uczestni-
czyli przedstawiciele innych wy-
znań reprezentowanych w Gdań-
sku i pomorscy samorządowcy. 

– Liczyliśmy jeszcze na cud, ale 
Bóg miał inne plany. Dziś serce śp. 
Pawła Adamowicza przestało bić 
dla rodziny, dla Gdańska – podkre-
ślił metropolita gdański.

W poniedziałek wieczorem 
gdańszczanie zebrali się tłumnie na 
Długim Targu na wiecu przeciwko 
nienawiści, przemocy i ku pamięci 
Pawła Adamowicza. Spotkanie za-
kończyło się wyjątkową pieśnią „So-
und of Silence”. Zapłonęły znicze na 
miejscu zbrodni i przy magistracie. 

Dzięki konse-
kwencji naszego 
związku, zostało 
zrealizowanych 
kilka  postulatów, 
które forsowali-
śmy, jak chociaż-
by przywrócenie 

wieku emerytalnego 60/65. Zatrud-
nianie na czarno zostało ograniczo-
ne przez likwidację tzw. syndromu 
pierwszej dniówki. Został ograniczo-
ny handel w niedziele w sklepach 
wielkopowierzchniowym. 

Dobra koniunktura gospodarki 
i kondycja budżetu spowodowały, 
że kilka grup zawodowych wyarty-
kuowało głośniej niż inni postulaty 
płacowe. Ministrowie skupili się na 
negocjacjach z nimi, zostawiając na 
marginesie dialog zinstytucjonali-
zowany, który miał wypracowywać 
rozwiązania trwałe i powszechne. 
To fatalnie odbiło się na dialogu 
społecznym. On ucierpiał, gdyż 
cząstkowe rozwiązywania ogól-
nych problemów zaczęły być reali-
zowane obok Rady Dialogu Spo-
łecznego. Postulaty powinny być 
rozpatrywane na forum powołanej 
właśnie do tego rady. Raczkujący 
dopiero co dialog został w efekcie 
rozchwiany, budząc naszą nieuf-
ność co do intencji i rozwiązywania 
problemów ad hoc. 

Padły, całkiem niedawno, pu-
bliczne deklaracje przedstawicieli 
rządu o wzroście wynagrodzeń 
pracowników sfery budżetowej. 
Obietnice nie zostały zrealizowane. 
Wywołało to fatalny oddźwięk. 

Nie została odmrożona pod-
stawa naliczania Funduszu 
Świadczeń Socjalnych mimo po-
nawianych obietnic. Powtarzamy 
postulat podniesienia kwoty wol-
nej od podatku do 8 tys. złotych, 
co było zresztą jedną z obietnic PiS 
i prezydenta  Dudy w kampaniach 
wyborczych. W końcu do listy źró-
deł napięć dopisujemy sytuację 
w oświacie po zmianach systemu 
edukacji. Sposób realizacji owej 
reformy jest fatalny. 

Stąd decyzje o powołaniu komi-
tetów protestacyjnych. 

Krzysztof Dośla

Brak dialogu 
rodzi napięcia

NASZYM ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/72911


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

1,1 proc.
O tyle wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 
2018 r. liczone rok do roku.  In�acja średnioroczna wyniosła 1,6 proc.

WYDARZYŁO SIĘ
 16.01.1919 r.  

Ignacy Jan 
Paderewski 
został premierem 
i ministrem spraw 
zagranicznych.

 17.01.1920 r. 
Wojsko Polskie roz-
poczęło przejmowa-
nie Pomorza Gdań-
skiego przyznanego 
na mocy traktatu 
wersalskiego.

 19.01.1945 r.  
Rozkaz gen. Le-
opolda Okulickie-
go „Niedźwiadka” 
o rozwiązaniu 
Armii Krajowej.

Na Berlin przez Warszawę
HISTORIA 1945
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12 styczniu 1945 r. z linii Wisły 
rozpoczęła się gigantyczna ope-
racja wiślańsko-odrzańska Armii 
Czerwonej, która miała doprowa-
dzić do zdobycia Berlina. Alianci 
zachodni walcząc w Ardenach 
z wściekle nacierającymi wojskami 
niemieckimi, zwrócili się o pomoc 
o przyśpieszenie ofensywy na 
froncie wschodnim, zatrzymanej 
latem 1944 r.  

17 stycznia 1945 r. Armia Czer-
wona i Wojsko Polskie wkroczyły 
do zburzonej przez Niemców, nie 
bronionej, lewobrzeżnej Warszawy. 
Prawobrzeżna część stolicy została 
uwolniona od Niemców we wrze-
śniu 1944 r., gdy po drugiej stronie 
Wisły toczyło się krwawo stłumione 
przez hitlerowców powstanie. 

17 stycznia 1945 r. w PRL wypar-
cie Niemców z Warszawy czczono 
jako święto wyzwolenia stolicy. Ar-

mia Czerwona „wyzwalała” Polskę 
już 17 września 1939 r. dokonując 
agresji.  

19 stycznia 1945 r. szef kontr-
wywiadu Smiersz gen. Iwan Sie-
row meldował Ławrientijowi  Berii 
o zorganizowaniu grup operacyj-
no-czekistowskich. „�ltrujących”
mieszkańców i grup operacyjnych 
utworzonego 1 stycznia 1945 r. 
Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, wspieranych przez 
NKWD, mających za cel rozgro-
mienie struktur podziemnych. Po 
II wojnie światowej utworzona 
została Północna Grupa Wojsk 
Sowieckich z dowództwem w Le-
gnicy.  W Polsce stacjonowało na-
wet 300 tys. sowieckich żołnierzy. 
Posiadali 13 lotnisk, bazę morską, 
6 poligonów. 17 września 1993 r. 
ostatni sowiecki żołnierz opuścił 
Polskę.

Jaki budżet?

Każdy Twój wyrok przyjmę twardy.  Przed mocą Twoją się ukorzę.  
Ale chroń mnie Panie od pogardy. Od nienawiści strzeż mnie Boże

Nataniel Tenenbaum, Przemysław Gintrowski

W Jeronimo Martins Polska 
(sklepy sieci „Biedronka”) 15 stycz-
nia br. rozpoczęło się referendum 
strajkowe i potrwa do 30 kwiet-
nia 2019 r. Jeśli połowa pracow-
ników weźmie w nim udział i co 
najmniej co drugi z uczestników 
opowie się za strajkiem nastąpi 
akcja strajkowa. 

Krajowy Sekretariat Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S” 
udzielił już poparcia Organizacji 
Zakładowej NSZZ „S” działającej 

w Jeronimo Martins Polska S.A. 
w zakresie prowadzonego z praco-
dawcą sporu zbiorowego. O strajku 
w sklepach sieci „Biedronka” zde-
cyduje 65 tysięcy pracowników 
z trzech tysięcy sklepów. Pracow-
nicy Biedronki domagają się m.in. 
podwyżek płac, zmian zasad pre-
miowania i skrócenia godzin pra-
cy sklepów. Biedronka należy do 
spółki akcyjnej, której właścicie-
lem jest portugalskie konsorcjum 
Jerónimo Martins. Więcej…>>

Referendum w „Biedronce”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ „S” powołała ko-
mitet protestacyjno-strajkowy. Jest 
to efekt braku realizacji postulatów 
naszego związku przez rząd. Oświa-
towa „S” straciła cierpliwość do mini-
ster edukacji Anny Zalewskiej. Już w 
czerwcu  domagała się jej odwołania. 
Żądania to 15 proc. podwyżki płac 
poczynając od stycznia 2019 r. oraz 
zmiany systemu wynagradzania w 

oświacie, który miałby być powiąza-
ny ze średnią płacą w gospodarce. 

W skład komitetu strajkowego 
weszli członkowie Prezydium Kra-
jowej SOiW, przewodniczący sekcji 
regionalnych oraz delegaci na WZD 
KSOiW, którzy są członkami Komisji 
Krajowej „S” i reprezentują struktu-
ry oświatowe. Komitet spotka się 
21 stycznia br. w Warszawie celem 
omówienia strategii. Więcej…>>

Dojdzie do strajku w oświacie? 

Od 15 lutego br. rusza platforma 
„Twój e-PIT”, na której zeznanie zło-
żą za nas urzędnicy. Kto nie chce, 
albo nie ma czasu na składanie 
rocznego zeznania podatkowego, 
ten nie będzie musiał tego robić. 
W 2019 roku �skus po raz pierwszy
w całości przygotuje dla podatni-
ków i udostępni w wersji elektro-
nicznej PIT-37 i PIT-38. Urzędnicy 
z urzędów skarbowych sami rozli-
czą podatnika, odliczą nawet ulgę 
rodzinną, a wypełniony PIT odeślą 
do właściwego Urzędu Skarbo-
wego. Uwaga! Należy pamiętać 
o innych przysługujących ulgach, 
niż ulgi na dzieci.  Inne ulgi, czyli 
rehabilitacyjną i odliczenie wy-
datków na internet trzeba jednak 
będzie samodzielnie uzupełnić 

Dziś arcyważne głosowanie. Po-
słowie zdecydują w środę 16 stycz-
nia br. o tegorocznym budżecie 
państwa. Projekt budżetu zakłada 
wzrost Produktu Krajowego Brutto 
o 3,8 procent, średnioroczną in�a-
cję na poziomie 2,3 procent oraz 
de�cyt budżetowy nie wyższy niż
28,5 mld zł. Na przełomie stycznia i 
lutego br. powinno być znane wy-
konanie ubiegłorocznego budżetu 
państwa. Ministerstwo Finansów 

przewiduje w projekcie ustawy 
budżetowej, że dochody budżetu 
państwa wyniosą 387,6 mld zł, wy-
datki 416,1 mld zł. Natomiast de�-
cyt sektora �nansów publicznych
(liczony według metodologii UE) 
ma wynieść 1,7 proc. PKB.  Przecięt-
ny roczny fundusz wynagrodzeń w 
gospodarce narodowej oraz eme-
rytur i rent wzrośnie nominalnie 
o 6 proc., a konsumpcja prywatna 
o 5,9 proc.

Fiskus nas rozliczy  

Przekaż 1 procent!

i wysłać. Kwestie przekazania 1% 
podatku na organizacje pożytku 
publicznego czy darowizny na cele 
charytatywne trzeba będzie przy-
pilnować. W wypełnionej dekla-
racji znajdą się informacje o pra-
codawcy, dane z ubiegłorocznych 
zeznań podatkowych. W serwisie 
dane będzie można uaktualnić 
i zdecydować o organizacji, która 
otrzyma 1 proc.

www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

 Konwent przewodniczących 
zarządów regionów i sekretaria-
tów branżowych NSZZ „S” prze-
kształcił się 11 stycznia br. w sztab 
protestacyjno-strajkowy. Jego 
celem jest wymuszenie na rządzie 
realizacji związkowych postulatów 
zapisanych w stanowisku Komisji 
Krajowej z 11 grudnia ub.r.

Minister polityki społecznej 
Elżbieta Rafalska w imieniu rządu 

zadeklarowała, że w najbliższym 
czasie poszczególni ministrowie 
odniosą się pisemnie do stano-
wiska Krajówki. W stanowisku KK 
o sytuacji społeczno-gospodarczej 
oraz stanu dialogu w Polsce za-
warto m.in. niepokój pogarszającą 
się sytuacją społeczną. Krajówka  
przestrzega również przed nara-
stającym napięciem społecznym. 
Komentarz czytaj na str. 1.

Sztab protestacyjno-strajkowy 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/73036
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/komitet-protestacyjno-strajkowy-w-oswiacie
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