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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Godność o 4 czerwca
Nie pozwólmy zawłaszczać ide-

ałów i symboli „Solidarności” do 
celów politycznych – apelują byli 
działacze „S” i więźniowie politycz-
ni z okresu PRL zrzeszeni w Sto-
warzyszeniu „Godność”. Za próbę 
upolitycznienia uważają oni pla-
nowane obchody 30 rocznicy wy-
borów 4 czerwca 1989 r., których 
zapowiedź ogłosili samorządowcy 
związani z obecną opozycją. 

Film o „Żelaznym”
Powstał �lm o  Zdzisławie Bado-

sze „Żelaznym”, jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych żołnierzy podzie-
mia niepodległościowego po 1944 r. 
Jego pogodny wizerunek zachowa-
ny na dziesiątkach fotogra�i budzi
sympatię. „Żelazny, Legenda Wileń-
skiej Partyzantki” jest produkcją Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej Gryf i 
Studia JART.  Trailer tutaj...>>

Cześć młodzieży!
1 marca br. o godz. 11 IPN odsło-

ni tablicę na starogardzkim budynku 
I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie 
(ul. Gen. J. Hallera 34), gdzie w latach 
1951-1952 działała Młodzieżowa An-
tykomunistyczna Organizacja Jord-
-Just, założona przez Teresę Block 
(1935–1992), w hołdzie 17 młodym 
patriotom skazanym przez Wojsko-
wy Sąd Rejonowy w Gdańsku na 
kary od 1,5 do 9 lat więzienia. 

Split payment 
Od 1 marca br. do 28 lutego 

2022 roku przedsiębiorcy działa-
jący w branżach najbardziej nara-
żonych na wyłudzenia VAT będą 
musieli stosować mechanizm 
podzielonej płatności, czyli sys-
tem split payment. Część zapłaty 
netto tra�a na konto przedsię-
biorcy, zaś podatek – na specjalnie 
utworzony rachunek VAT. 

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

Będziemy roz-
mawiać w zespo-
łach roboczych 
związkowo-rzą-
dowych o do-
brych miejscach 
pracy, o partycy-
pacji we wzroście 

gospodarczym. 
Nie poprzestaniemy na zło-

żonych  obietnicach. Podczas  
sierpniowego spotkania Krajówki 
z premierem Morawieckim wiele 
tematów zostało poruszonych. Li-
czyliśmy, że zgłoszone problemy 
zostaną rozwiązane lub podjęte zo-
staną konkretne decyzje przy kon-
struowaniu i przyjmowaniu ustawy 
budżetowej. Tak się nie stało, dlate-
go podchodzę z dużą dozą ostroż-
ności do rządowych deklaracji. 

Na pierwszy plan wysuwa się 
polityka klimatyczna i grożący nam 
wzrost cen energii i kosztów z tym 
związanych. W tym roku wyhamo-
wano ów wzrost. Tymczasowe roz-
wiązanie obowiązuje tylko na 2019 
rok. Czekamy na ocenę ze strony 
Komisji Europejskiej decyzji rządu, 
przyjętej zdecydowaną większością 
przez parlament, o odstąpieniu od 
podniesienia cen energii. Zespół 
roboczy, który zajmie się kwestią 
emisji CO2 i wzrostu cen energii 
będzie musiał się zastanowić nad 
ewentualnym renegocjowaniem 
ustaleń przyjętych w Unii Europej-
skiej, biorąc pod uwagę specy�kę
gospodarek jej członków. Real-
ne jest zagrożenie wzrostem cen 
energii od 2020 roku nawet o 50 
proc., co odbiłoby się na kondycji 
każdego zakładu pracy i na na-
szych kieszeniach. Tak duża jest 
skala wyzwań przed uczestnikami 
stolików negocjacyjnych. 

Zostały nam złożone obietnice 
wzrostu wynagrodzeń w admini-
stracji zespolonej. Trudna rozmowa 
czeka nas o płacach w oświacie. 
Na realizację postulatów patrzę 
z bardzo ostrożnym optymizmem. 
Sytuacja jest napięta. Czasu nie ma 
dużo. Musimy wypracować i prze-
kazać ludziom konkrety w marcu. 
To nie są nasze prośby i groźby, ale 
realny termin.   

Krzysztof Dośla

Czas na konkrety
NASZYM ZDANIEM

W poniedziałkowym wieczor-
nym spotkaniu w siedzibie PiS przy 
ul. Nowogrodzkiej w Warszawie 
uczestniczyli związkowcy z liderem 
„S” Piotrem Dudą, prezes PiS Jarosław 
Kaczyński, premier Mateusz Mora-
wiecki i ministrowie Anna Zalewska, 
Elżbieta Rafalska i Joachim Brudziński 
oraz sekretarz stanu w ministerstwie 
energii Grzegorz Tobiszowski. 

Postanowiono powołać dwa 
zespoły robocze. Jeden pod prze-
wodnictwem premiera Mateusza 

Morawieckiego, który zaproponuje 
konkretne rozwiązania płacowe i po-
datkowe oraz drugi, pod przewod-
nictwem ministra Tobiszowskiego, 
który zajmie się kwestią cen energii. 

Spotkanie było efektem napły-
wających sygnałów o zbliżających się 
protestach związków zawodowych. 
Sprawy nabierają tempa. Szczegól-
nie w obliczu płacowych oczekiwań 
pracowników wynagradzanych z bu-
dżetu państwa oraz w perspektywie 
wyborów. Więcej…>>

Komisja Krajowa NSZZ „S” 
podjęła decyzję o kontynuowa-
niu rozmów z kierownictwem PiS 
oraz rządem obozu Zjednoczonej 
Prawicy. Ich cel to realizacja postu-
latów „S” zawartych w stanowisku 
KK z 11 grudnia 2018 r.

Po burzliwej wielogodzinnej 
dyskusji członkowie KK NSZZ „S” 
we wtorek zaakceptowali strate-
gię negocjacji z rządem i kierunek 
rozmów. Powołane zostały składy 
grup roboczych. Efekty związ-
kowo-rządowych rozmów przy 

roboczych podstolikach ocenio-
ne zostaną około 19 marca. Tego 
dnia u prezydenta Andrzeja Dudy 
odbędzie się gala konkursu „Pra-
codawca Przyjazny Pracownikom”, 
a po niej zaplanowane zostało 
spotkanie sztabu protestacyjnego 
„S”, który oceni ustalenia w ramach 
dwóch zespołów roboczych. De-
cyzję o powołaniu tych zespołów 
podjęto 25 lutego br. na spotkaniu 
związkowych liderów z prezesem 
PiS Jarosławem Kaczyńskim.   

Więcej…>>

25 lutego br. w ramach ogól-
nopolskiej akcji protestacyjnej, 
rozpoczęło się o�agowanie szkół
przez związkowców z Między-
regionalnej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „S” w Gdańsku. 
W szkołach odbędą się rokowania 
delegacji NSZZ „S” z dyrektorami 
placówek.  

NSZZ „S” domaga się podnie-
sienia wynagrodzenia zasadnicze-
go wszystkich pracowników, po-
dobnie jak w sferze mundurowej, 

Flagi na szkołach

nie mniej niż o 650 zł od stycznia 
2019 r. i o kolejne 15 proc. od 
stycznia 2020 r., likwidacji bezpłat-
nych godzin przez zapewnienie 
środków na   zajęcia pozalekcyj-
ne prowadzone przez nauczycieli 
i usunięcia niekorzystnych zmian 
w przepisach dotyczących oceny 
pracy i awansu zawodowego na-
uczycieli.  

Zdjęcia z o�agowania szkół
prosimy przesyłać na adres:
m.kuzma@solidarnosc.gda.pl

Spotkanie na szczycie 

Kontynuujemy rozmowy

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pilne-kk-podjela-decyzje-o-kontynuowaniu-rozmow-powolala-swoich-przedstawicieli-zespolow-roboczych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotkanie-zwiazkowych-liderow-z-perzesem-pis-ministrami
https://www.youtube.com/embed/JeQTgu_N2PM


CYTAT TYGODNIAPYTANIE TYGODNIA

Jaka jest sytuacja pracowników 
przy mniejszym bezrobociu?

LICZBA TYGODNIA

359,7 mld zł
Tyle wyniosą wpływy podatkowe, które w tym roku zasilą budżet pań-
stwa. Składają się na nie m.in. 179 mld zł z VAT, 64,3 mld zł z PIT i 34,8 
mld zł z CIT. Od 2015 r. dochody podatkowe wzrosły o 100 mld zł. De-
�cyt budżetowy za ub.r. zamknął się w 10,4 mld zł.

WYDARZYŁO SIĘ
 28.02.1944 r.  

W Hucie Pieniac-
kiej koło Lwowa 
Ukraińcy doko-
nali masakry na 
Polakach 

 28.02.1981 r.  
Wprowadzono 
kartki na mięso 
i wędliny

 1.03.1951 r. 
W więzieniu 
mokotowskim 
wykonano wyroki 
śmierci na siedmiu 
członkach zrzesze-
nia Wolność  
i Niezawisłość  

Mazurek Dąbrowskiego
HISTORIA 1927
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Nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę, zaszczyty lecz aby służyć, ale 
nie jakiemuś stronnictwu. Szanuję wszystkie stronnictwa, lecz nie będę 
należał do żadnego. Stronnictwo powinno być jedno: Polska, i temu jed-
nemu służyć będę do śmierci.

Ignacy Jan Paderewski,  pianista, premier i dyplomataWOJCIECH KUJATT – zakładowy społeczny inspektor pracy w PEWiK 
Gdynia

– Firmy zaczęły poszukiwać pracowników, bo miejsc 
na rynku pracy jest więcej, a ludzi jak gdyby mniej. Przy-
szli pracownicy, zgłaszając się do nas, wyraźniej mówią o 
swoich oczekiwaniach �nansowych. Młode osoby mają
obecnie inne podejście do pracy i do zakładu, w którym 
się zatrudniają. Nie chcą się wiązać dożywotnio z praco-
dawcą czy instytucją. Zakładają, że w przyszłości będą 
szukać pracy lepiej płatnej. W naszej spółce zarobki są na 

przyzwoitym poziomie, nie ma pracowników sezonowych, tymczasowych, 
zatrudnianych na umowy zlecenia. Sytuacja kadrowa jest stabilna.

Od 26 lutego 1927 r., na mocy 
okólnika MSW, o�cjalnym hym-
nem państwowym jest Mazurek 
Dąbrowskiego. W debacie o hym-
nie wymieniane były pieśni: pa-
triotyczno-religijna Boże coś Pol-
skę, chłopska Rota i rewolucyjna 
Warszawianka. 

Najpierw Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego uznało Mazurka Dąbrowskie-
go za obowiązkową w szkołach.   

– Tekst ten należy uważać za je-
dynie obowiązujący – tak brzmiał 
fragment okólnika ministra Fe-
licjana Sławoja Składkowskiego 
z 1927 r. Pieśń Legionów Polskich 
we Włoszech została napisana 
przez Józefa Wybickiego w 1797 r. 
dla uświetnienia pożegnania wy-
chodzących z Reggio legionistów 
i tam została odśpiewana po raz 
pierwszy. 

Józef Wybicki herbu Rogala 
urodził się w Będominie nieopo-
dal Kościerzyny. Uczestnik kon-
federacji barskiej, przystąpił też 
do konfederacji targowickiej i był 

uczestnikiem insurekcji kościusz-
kowskiej.  Melodia utworu jest 
oparta na motywach ludowych 
(mazura). 

Pieśń była śpiewana podczas 
triumfalnego wjazdu gen. Dą-
browskiego do Poznania 3 listo-
pada 1806 r., podczas powstania 
listopadowego (1830), powstania 
styczniowego (1863), rewolucji 
1905 roku i I wojny światowej. 
WźKsięstwie Warszawskim pieśń 
była tak popularna, że stała się 
nieo�cjalnym hymnem.

Mazurek stał się wzorem wie-
lu pieśni w krajach słowiańskich, 
m.in. melodii hymnu dawnej Ju-
gosławii (obecnie hymn Chorwacji 
to „Lijepa naša domovino”, a Serbii 
„Bože pravde”)

W Konstytucji RP „Mazurek 
Dąbrowskiego” jest wpisany jako 
o�cjalny hymn, a w ustawie o go-
dle, barwach i hymnie RP wymie-
niany jako jeden z symboli Polski. 
„Boże coś Polskę” i „Bogurodzica” 
są pieśniami o charakterze hono-
rowym.

Członkowie Krajowej Sekcji Por-
tów Morskich NSZZ „Solidarność” 
opowiedzieli się   26 lutego br. 
za korektą strategii działania wo-
bec trudnej, patowej sytuacji Port 
Gdański Eksploatacja SA. Nie będzie 
już pisania apeli do ministrów i lide-
rów partyjnych, ale szykowana jest 
manifestacja na maj br. przed mi-
nisterstwem gospodarki morskiej i 
kancelarią premiera.

Gdańska spółka jest ostatnim 
portowy przedsiębiorstwem nale-
żącym w 100 procentach do Skarbu 
Państwa.  W NSZZ „S” jest 57 proc. 
załogi, która liczy ponad czterystu 
pracowników. Piotr Ratkowski z KZ 
NSZZ „S” Port Gdański Eksploata-

cja SA alarmuje, że sytuacja w tej 
newralgicznej, portowej spółce jest 
patowa.  

– Słyszymy, że ma być lepiej. Tak 
od lat. Tymczasem my potrzebuje-
my pilnie wzmocnienia spółki Czu-
jemy się zlekceważeni. Nie mamy 
ochoty słuchać kolejnych obietnic 
i wizji kolejnych prezesów. Nasz 
protest przed kancelarią premiera 
i ministerstwem gospodarki mor-
skiej być może pobudzi realne dzia-
łania – dodaje Ratkowski.

Cierpliwość portowców się koń-
czy i związkowcy z Port Gdański Eks-
ploatacja, przy wsparciu dokerów z 
innych �rm, przygotowują się do
manifestacji w stolicy. Więcej… >>

Dokerzy, do stolicy!
Wywieszenie �ag NSZZ „S”

w trakcie sporu zbiorowego jest 
zgodne z prawem – orzekł Sąd Re-
jonowy w Gdyni 19 lutego br. Wy-
rok w pierwszej instancji uchylił 
nałożoną na działacza związkowe-
go karę upomnienia. Sąd podkre-
ślił, że akcja protestacyjna odby-
wająca się 14 lutego 2018 roku w 
Gdynia Container Terminal SA 

była uzasadniona, a ponadto nie 
doprowadziła do naruszenia orga-
nizacji i porządku pracy. Prawo do 
strajku oraz analogicznie prawo 
do podjęcia akcji protestacyjnej 
jaką jest o�agowanie zakładu pra-
cy należy do podstawowych praw 
człowieka oraz wolności związko-
wych.  

Więcej...>>

Bez upomnienia

23 lutego br., tuż po godz. 7, 
ponowny montaż obalonego po-
mnika prałata Jankowskiego prze-
prowadzili członkowie stoczniowej 
„S”. W niedzielę w intencji prawdy 
i spokoju duszy  wieloletniego 
proboszcza para�i św. Brygidy w
Gdańsku odprawiona została msza 
św. w bazylice.

Pomnik ks. Jankowskiego został 
odsłonięty 31 sierpnia 2012 r. przez 
społeczny komitet jego budowy, 
dzięki pieniądzom o�arodawców.
Nad ranem 21 lutego  postać prała-
ta została zrzucona z cokołu przez 
trzech mieszkańców stolicy. Swoją 
akcję sprawcy nagrali i udostępnili 
mediom. Zostali zatrzymani.   

– Zniszczenie pomnika śp. księ-
dza prałata Henryka Jankowskiego 
to nikczemna dewastacja. Dewa-
stacja zaplanowana, której oczy-
wistym celem jest potęgowanie 
ideowo-politycznego sporu i dzie-

lenie społeczeństwa - czytamy w 
stanowisku KK NSZZ „S”, podjętym 
w ślad za stanowiskiem prezydium 
ZRG NSZZ „S”.

– Nikt nie ma prawa niszczyć i 
usuwać pomnika człowieka, któ-
ry zrobił bardzo wiele dobrego. 
Przywrócenie pomnika to był nasz 
podstawowy obowiązek. Wyma-
gały tego tak elementarne zasady 
poszanowania prawa, jak i obrona 
prawa osoby do uczciwej oceny, 
która sama już bronić się nie może. 
Nie chciałbym żyć w państwie, w 
którym grupa osób uzurpuje sobie 
całkowite prawo do oskarżenia, 
osądzenia i wykonania wyroku 
– mówi Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG NSZZ „S”.

7 marca br. Rada Miasta Gdań-
ska będzie obradowała nad dal-
szym losem pomnika i jego usy-
tuowaniem na skwerze przy ul. 
Stolarskiej. 

Pomnik wrócił 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/portowcy-stana-przed-drzwiami-premiera-co-dalej-z-eksploatacja
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdynia-container-terminal-wywieszenie-flag-bylo-zgodne-z-prawem
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