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Podczas WZD delegaci przyjęli 12 stanowisk dotyczących
między innymi sytuacji w oświacie oraz w służbie zdrowia.
Zajęli się również problemami
trójmiejskich portów, a przede
wszystkim sytuacją w Porcie
Gdańskim Eksploatacji S.A.,
gdzie na jutro „Solidarność” zaplanowała pikietę protestacyjną
(patrz strona 2) oraz w Gdynia
Container Terminal S.A. Związkowcy z „Solidarności” przyjęli
także stanowisko na 100-lecie
niepodległości Polski, w którym
złożyli hołd i podziękowania
wielu pokoleniom Polaków,
dzięki którym możemy korzystać
z owoców niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej.
Na wniosek oświatowej
„Solidarności” przegłosowano
stanowisko ws. programu „Różnorodny Gdańsk – model na
rzecz równego traktowania”,
w którym delegaci stanowczo
zaprotestowali przeciw tym rekomendacjom do programu
przygotowanego przez miasto
Gdańsk, które nadają zbyt wiele
przywilejów środowisku LGBT+,
w tym wprowadzaniu do szkól
programu przedwczesnej seksualizacji dzieci. Więcej...>>
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Tyle osób wzięło udział w 10 projektach prowadzonych w kadencji 2014-2018 przez
Dział Projektów Europejskich Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Krzysztof Dośla na czele
gdańskiej „Solidarności”

Krzysztof Dośla został wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018–2022.
Otrzymał 159 głosów (96 proc.)
delegatów na XVI Walne Zebranie
Delegatów Regionu Gdańskiego
NSZZ „S”, które odbyło się 27
czerwca 2018 r. w historycznej
Sali BHP. Przed wyborami delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie ustępującego Zarządu Regionu. Związkowcy wybrali nowe
składy Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej na kolejne cztery lata. Obrady poprzedziła msza święta w bazylice św.
Brygidy celebrowana przez ks.
kanonika Ludwika Kowalskiego.
– To zobowiązanie, z którego
będę starał się wywiązać jak najlepiej. W czasie dotychczasowych
kadencji pokazałem, że jestem
gotowy do ciężkiej pracy i nie boję
się żadnych wyzwań. Obiecuję, że
tak będzie nadal. Być może pracy
będzie jeszcze więcej, ale dzięki
solidarności poradzimy sobie z
wszystkimi wyzwaniami. Historia pokazuje, że to „Solidarność”
miała rację. Jestem przekonany,
że tak będzie w dalszym ciągu
– powiedział po ogłoszeniu wyników głosowania na przewodniczącego Regionu Krzysztof Dośla.
Był jedynym zgłoszonym kandydatem. Swoją funkcję sprawuje
od 2002 roku. Doskonały wynik
osiągnięty w wyborach potwierdza jego mandat lidera Związku
na Pomorzu.
Wśród gości WZD znaleźli się
m.in. wojewoda pomorski Dariusz
Drelich, pomorska kurator oświa-

„SOLIDARNOŚĆ”
TO POWÓD
DO DUMY

FOT. WOJCIECH MILEWSKI
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Porty,
oświata,
służba
zdrowia

WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

ty dr Monika Kończyk, zastępca
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S” Bogdan Biś, okręgowa inspektor pracy w Gdańsku
Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska, przewodniczący zaprzyjaźnionych regionów: słupskiego
– Stanisław Szukała i elbląskiego
– Grzegorz Adamowicz oraz Kazimierz Zimny, dyrektor Maratonu
Solidarności, w przeszłości brązowy medalista igrzysk olimpijskich
w Rzymie w 1960 roku. Modlitwę
poprowadził duszpasterz ludzi
pracy archidiecezji gdańskiej ks.
prałat dr Sławomir Decowski.
Walne Zebranie Delegatów
to najwyższa władza stanowiąca
w Regionie Gdańskim. W zebraniu wzięło udział 172 delegatów,
reprezentujących około 35 tysięcy członków gdańskiej „S” z 359
podstawowych organizacji związkowych. Więcej...>>

Spotykamy
się w historycznej
Sali
BHP, w której
strajkujący w 1980
roku marzyli
o
suwerennej i wolnej ojczyźnie, prawie
do zrzeszania się w niezależnych związkach zawodowych,
o godnych warunkach pracy.
W uchwale programowej I Krajowego Zjazdu „Solidarności”
w 1981 roku znalazło się kluczowe zdanie o potrzebach
zwykłych ludzi w naszym kraju.
Ono do dziś wyznacza kierunek
działania „Solidarności”. To jest
ﬁlozoﬁa funkcjonowania naszego Związku.
Naszym
zobowiązaniem
sprzed czterech lat były spotkania przedstawicieli regionalnych władz Związku z członkami poszczególnych organizacji
zakładowych na ich terenie.
Udało nam się spotkać z ponad
dwustu komisjami zakładowymi. W kolejnej kadencji te spotkania powinny być kontynuowane. To doskonały materiał
do udoskonalania dalszej pracy, a tematy poruszane podczas takich spotkań staramy się
wdrażać w życie.
Pamiętajmy, że z powodu
przynależności do „Solidarności” można być dumnym. Ja
jestem dumny nieustannie od
1980 roku.
Fragmenty przemówienia
przewodniczącego
Krzysztofa Dośli

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

Władze Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” 2018–2022

Delegaci na zjazd krajowy, Zarząd Regionu, Komisja Rewizyjna.

CYTAT tygodnia

Zadania
NA NOWĄ KADENCJĘ

ZAPYTAJ prawnika

Prof. FRANCISZEK MAKURAT, przewodniczący
KZ NSZZ „S” Uniwersytetu Gdańskiego

OSTATNI DZWONEK
DLA NAUCZYCIELI

– W nowej kadencji dla naszego środowiska jedną
z najważniejszych spraw będzie reforma szkolnictwa
wyższego. Krajowa Sekcja Nauki, ale również my jako
„Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego, do projektu
ustawy przekazaliśmy szereg uwag. Przede wszystkim
płace w szkolnictwie wyższym są nadal bardzo niskie, i nie dotyczy to
tylko nauczycieli akademickich, ale także obsługi i administracji. My
jako uczelniana „Solidarność” mamy dobrą sytuację, nie narzekamy na
współpracę z władzami uczelni. Tym czym możemy się pochwalić to
fakt, że w naszych szeregach z jednej strony mamy kilku profesorów,
z drugiej zaś przybywa nam członków reprezentujących młodą kadrę.

Pedagodzy, którzy teraz chcą
przejść na emeryturę nauczycielską, powinni pamiętać, aby wniosek złożyć przed końcem wakacji.
Jeśli tego nie zrobią, otrzymają
emeryturę na powszechnych zasadach. Ta zaś może być niższa.
Sierpniowy termin dotyczy nauczycielek, które skończą 60 lat i
nauczycieli, którzy skończą lat 65
między 1 października 2017 r. a
31 sierpnia 2018 r. oraz tych, którzy skończyli odpowiednio 60 lat
lub 65 lat przed 1 października
2017 r., ale nie osiągnęli do tego
czasu podwyższonego wieku emerytalnego (wiek ten podnoszono o
miesiąc co kwartał, aż do 67 lat).
Innymi słowy dotyczy to
kobiet
urodzonych
między
1 października 1957 r. a 31 sierpnia 1958 r. oraz mężczyzn urodzonych między 1 października 1952
r. a 31 sierpnia 1953 r. Dodatkowo trzeba spełnić następujące
warunki: do końca 2008 r. mieć
30 lat zatrudnienia, w tym 20 lat
pracy nauczycielskiej lub 25 lat
zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie
specjalnym, a stosunek pracy musi
wygasnąć lub zostać rozwiązany
do 31 sierpnia 2018 r. Nie można
być też członkiem OFE.

HISTORIA tak było

ROZPAD UKŁADU

W 1991 roku rozpadł się układ
trzymający kremlowską dominację nad blokiem państw socjalistycznych. 28 czerwca 1991 r. w
Budapeszcie podpisano protokół
rozwiązujący Radę Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej, a 1 lipca
1991 r. w Pradze podpisano porozumienie rozwiązujące Układ
Warszawski. Dwa lata wcześniej
doktryna Breżniewa o „ograniczonej suwerenności” przestała obowiązywać. Od 1968 r. w krajach
Układu Warszawskiego obowiązywało ograniczenie suwerenności
państw członkowskich na rzecz
tzw. wspólnoty socjalistycznej. Z
założenia RWPG miała konkurować z planem Marshalla, a była na-

rzędziem sowieckiej polityki.W jej
skład obok ZSRS weszły Bułgaria,
Czechosłowacja, Polska, Rumunia,
Węgry, Albania, NRD, Mongolia,
Kuba, i Wietnam. Pogłębiający się
kryzys w ZSRS i zgoda USA i ZSRS
na zjednoczenie Niemiec położyły
kres Układowi Warszawskiemu,
który powstał w maju 1955 r.
jako sojusz
polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego. Był odpowiedzią na włączenie
NRF w strukturę NATO i sankcjonował podporządkowanie Kremlowi państw Europy środkowo-wschodniej. Tworzyły go armie
ZSRS, Albanii (do lat 60), Bułgarii,
Czechosłowacji, NRD, PRL, Rumunii i Węgier.

Koń Trojański w Gdańsku

Bożena Brauer, reprezentująca
gdańską „Solidarność” odczytała
stanowisko w sprawie nowych zasad edukacji dzieci i młodzieży w
gdańskich szkołach, przyjęte dzień
wcześniej podczas WZD Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Jest w nim zawarte m.in. zdanie:
Zaskakujące jest, że program, który zawiera wiele treści edukacyjnych i zadań dla szkół nie był nawet opiniowany przez środowisko
oświatowe, w tym Komisję Edukacji Rady Miasta Gdańska. Dodała
też, że – szkoła powinna podlegać
szczególnej ochronie, bo realizuje
się w niej program wychowawczo
– proﬁlaktyczny uchwalany przez
rodziców w porozumieniu z radą
pedagogiczną.

Dariusz Drelich, wojewoda
pomorski w czasie XVI WZD
Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność

Takie
osoby mogą złożyć
wniosek o emeryturę z Karty nauczyciela
jeszcze do 31 sierpnia. Jeśli nie zdążą złożyć wniosku
w tym terminie, nie otrzymają
emerytury nauczycielskiej, która
może być wyższa od emerytury
powszechnej.
Emerytura z Karty nauczyciela jest liczona na podstawie tzw.
starych przepisów, trzeba więc
wskazać lata z najlepszymi zarobkami. Znaczenie mają też okresy
składkowe, czyli lata pracy, i nieskładkowe, np. studia czy czas
pobierania zasiłków. Emerytura
powszechna liczona jest na nowych, prostszych zasadach. Podstawą jej obliczenia jest kwota
zwaloryzowanych składek zapisanych na indywidualnym koncie w
ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, czyli odtworzonej historii emerytalnej sprzed
1999 r. Podstawę dzieli się przez
średnie dalsze trwanie życia dla
osób w wieku, w jakim przechodzą na emeryturę.
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński

Pikieta w obronie Portu
FOT. MARIA GIEDZ

Pod takim hasłem odbyła się
28 czerwca br. pikieta przed siedzibą Rady Miasta w Gdańsku. Był to
sprzeciw mieszkańców miasta wobec promowania przez obecnego
prezydenta miasta Pawła Adamowicza środowisko LGBT. W tym samym
czasie w Radzie Miasta odbywało się
głosowanie w sprawie zatwierdzenia programu „Różnorodny Gdańsk
– Model na rzecz równego traktowania”. W pikiecie wzięło udział
około 200 osób. Demonstrowali,
bo sprzeciwiają się jawnej walce z
Kościołem katolickim i tradycyjnymi
wartościami, propagowaniu zachowań homoseksualnych. Nie godzą
się też na wpuszczanie do szkół
tzw. seksedukatorów, którzy będą
deprawować dzieci.

Wciąż pojawiają się próby marginalizowania związków zawodowych. Do tego nie
wolno dopuścić. W przypadku trudnych
sytuacji głos związkowców musi być
wyraźnie słyszalny.

Domagamy się od zarządu Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A
przedstawienia konstruktywnych
planów działań, które pozwolą
wydźwignąć się naszej ﬁrmie z zapaści i uratować przed grożącą katastrofą. Protestujemy przeciwko
pogarszającej się sytuacji ekonomicznej naszego przedsiębiorstwa
oraz planom restrukturyzacji, które
naszym zdaniem są nie do przyjęcia – mówi Piotr Ratkowski, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”
Port Gdański Eksploatacja S.A.
Związkowcy z portowej „Solidarności” proszą o wsparcie ich
protestu podczas jutrzejszej (29
czerwca) pikiety, która odbędzie
się o godz. 11 przed siedzibą
ZMPG S.A przy ul. Zamkniętej 18.
– Od 2005 roku w ﬁrmie przeprowadzono pięć prób prywatyzacji. Wszystkie były nieudane. Ta

iBiS

sytuacja sprawia, że zarząd Portu
Gdańskiego Eksploatacja praktycznie nie realizował polityki inwestycyjnej. Inne porty działające
wokół nas się rozwijały, a my nie.
Mamy sprzęt liczący nawet 30 lat
– relacjonuje Piotr Ratkowski.
Związkowcy o sytuacji w porcie informowali władze PiS, między innymi byłą premier Beatę
Szydło i premiera Mateusza Morawickiego, a także prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Do ﬁrmy na
spotkanie ze związkowcami i zarządem spółki przyjechał nawet
minister Marek Gróbarczyk.
– Niestety na wspaniałych
obietnicach wszystko się zakończyło. Od spotkania minęło półtora roku, a sytuacja w ﬁrmie
jeszcze bardziej się pogorszyła
– dodaje Piotr Ratkowski.
Więcej...>>
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Małgorzata Kuźma
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

