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Bezrobocie 
nadal spada

Stopa bezrobocia w Polsce 
na dzień 30 czerwca 2018 wy-
niosła 5,9 proc. czyli 969,0 tys 
zarejestrowanych bezrobotnych. 
W stosunku do maja 2018 r. od-
notowano spadek tej liczby o 3,3 
proc. (tj. o 33,1 tys. osób). W wo-
jewództwie pomorskim liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych 
to 44,6 tys. osób, czyli 4,9 proc. 
Więcej…>>

Ptaki Pomorza
Tak zatytułowana jest wystawa 

Wojciecha Milewskiego, znanego 
mistrza fotografii, współpracują-
cego z naszą redakcją. Na werni-
saż zapraszamy do Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Josepha Conrada Korzeniow-
skiego w Gdańsku, Filia nr 9 ul. 
Jagiellońska 8, Gdańsk Przymo-
rze, 20 lipca, piątek, godz. 18. 
Więcej…>>

Języki obce i Excel
za darmo

Region Gdański NSZZ „S” za-
prasza do udziału w bezpłatnych 
szkoleniach oferowanych w ra-
mach projektu „Nowe kwalifika-
cje – nowe perspektywy”. Osoby, 
które zdecydują się na udział w 
projekcie będą mogły skorzystać 
z szerokiego wachlarza szkoleń 
komputerowych i językowych. 
Więcej...>>

W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

59 procent
Tylu pracodawców w Polsce północnej ma trudności w pozyskiwaniu odpowiednich 
osób do pracy, wynika z analizy ManpowerGroup.iBiS
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Na tegoroczne wakacje wy-
jedzie ponad 70 proc. Polaków 
– tak wynika z czerwcowego 
badania sondażowego wy-
konanego na zlecenie Diners 
Club Polska. Jest to 15 pkt 
proc. więcej niż przed rokiem, 
kiedy to 55 procent Polaków 
zadeklarowało, że wyjedzie 
na wakacje. W 2015  wyjaz-
dowe plany miało 43 procent 
badanych. 

Tak radykalny skok w 
wyjazdach to niewątpliwie 
objaw dobrej koniunktury 
gospodarczej w naszym kraju, 
ale przede wszystkim efekt 
programu 500 plus. Dzięki 
rządowemu programowi już 
kolejny rok wiele rodzin z 
dziećmi może pozwolić sobie 
na wysłanie swoich pociech 
na kolonie lub na rodzinne 
wyjazdy. 

Już w pierwszym roku 
funkcjonowania programu na 
wakacje wyjechało o 14 proc. 
dzieci więcej niż latem 2015 r. 
Na dodatek rodziny mogą 
sobie pozwolić już nie tylko 
na wyjazdy krajowe. Ponadto 
z przywołanych wyżej badań 
wynika, że na wypoczynek 
zagranicą częściej wybierają 
się beneficjenci programu 500
plus niż ci, którzy z tego dofi-
nansowania nie korzystają. 

Większość Polaków (41,7 
proc.) planuje wyjazd w gra-
nicach Polski, 23,9 proc. chce 
wyjechać do jednego z krajów 
Unii Europejskiej, 3,4 proc 
planuje wakacje poza Europą, 
a 30,1 proc. – w miejscu 
zamieszkania. 

A ile wydamy na tegorocz-
ne wakacje? 40 proc. planuje 
przeznaczyć na wakacyjny 
wyjazd między 1 tys. a 2 tys. zł 
na jedną osobę. Nieco ponad 
21 proc. chce wydać do 1 tys. 
zł na osobę, a 12 proc. nie 
planuje budżetu wakacyjne-
go większego niż 500 zł na 
osobę. Pamiętajmy jednak, 
że udany urlop nie zależy od 
tego, ile pieniędzy na niego 
wydamy, czy spędzimy go w 
kraju czy poza jego granicami. 
Każdy musi znaleźć dla siebie 
odpowiednią formę wypo-
czynku, tak aby zregenerować 
siły na kolejne miesiące pracy. 

Czego życzymy wszystkim 
naszym Czytelnikom.

Niech żyją  
wakacje

Prezydium na kadencję 
2018-2022

Nauczyciele z około 30 pla-
cówek oświatowych z terenu 
Gdańska otrzymało lipcowe 
pensje z opóźnieniem. Zgod-
nie z art. 39 ust. 3 ustawy Kar-
ta nauczyciela wynagrodzenie 
wypłacane jest nauczycielowi 
w pierwszym dniu (roboczym) 
danego miesiąca. Tak więc z 
racji tego, że 1 lipca wypadał 
w niedzielę pensje na kontach 
bankowych pracowników po-
winny znaleźć się 2 lipca, nie-
stety spora ich część otrzymała 
je dopiero 4 lipca. Jak informują 
nas związkowcy z oświatowej 
„Solidarności” do opóźnienia w 
wypłacie wynagrodzeń doszło 
już po raz trzeci w roku szkol-
nym 2017/18.

Protest w sprawie opóźnienia 
wypłaty pensji dla części gdań-
skich nauczycieli wystosowała 
Komisja Międzyzakładowa Pra-
cowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
W piśmie skierowanym do pre-
zydenta miasta Gdańska Pawła 
Adamowicza związkowcy zwra-
cają uwagę na fakt, że „problem 
ten dla ludzi oświaty jest bardzo 
dotkliwy ze względu na wciąż re-
latywnie niski poziom wynagro-
dzeń nauczycieli”.

Zdaniem związkowców pro-
blem z terminowością wypłat 
wynagrodzeń może być związany 
z centralizacją usług finansowo-
-księgowych w Gdańskim Centrum 
Usług Wspólnych. Więcej...>>

Spóźnione pensje 
gdańskich nauczycieli

Roman Kuzimski – zastępca 
przewodniczącego, Stefan Gaw-
roński – skarbnik, Bogdan Olszew-
ski – sekretarz, Wojciech Książek, 
Zbigniew Kowalczyk oraz Tadeusz 
Szymański – członkowie – tak 
będzie wyglądało prezydium Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, które wraz z prze-
wodniczącym Krzysztofem Doślą 
zarządzać będzie na co dzień Re-
gionem Gdańskim NSZZ „Solidar-
ność” przez najbliższe cztery lata. 

Skład prezydium ZRG został 
zaproponowany przez przewod-
niczącego Zarządu Regionu i 
przegłosowany 5 lipca na pierw-
szym posiedzeniu nowo wybra-
nych regionalnych władz Związ-
ku. W obecnej kadencji Zarząd 
Regionu Gdańskiego liczy 63 oso-
by. Oprócz wybranych na WZD 
członków ZRG w jego skład z au-
tomatu wchodzą przewodniczący 

regionalnych struktur branżowych 
liczących ponad 1000 członków. 
To, na co głównie zwracali uwa-
gę kandydaci na członków pre-
zydium w swoich wystąpieniach, 
to potrzeba lepszego i częstszego 
kontaktu działaczy regionalnych 
z organizacjami zakładowymi, 
szczególnie tymi mniejszymi 
i słabszymi. Podstawową sprawą 
pozostaje rozwój związku, zarów-
no jeśli chodzi o liczbę członków, 
jak i profesjonalizację działałań 
poprzez szkolenia, obsługę praw-
ną i informację.

Członkowie ZRG przyjęli 
uchwały dotyczące między in-
nymi: likwidacji oddziału ZRG  
Pruszcz Gdański,  e-głosowań, 
powołania Rady Regionalnego 
Funduszu Strajkowego,  upoważ-
nienia Prezydium ZRG do rejestro-
wania  i wyrejestrowania organi-
zacji związkowych. Więcej…>>
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P o d 
k o n i e c 
sierpnia 
zostaną 
wręczo-
ne sty-
p e n d i a 
z Fundu-
szu Sty-
pendial-

nego NSZZ „S”. Zachęcamy do 
wsparcia uzdolnionej i aktywnej 
młodzieży z województwa po-
morskiego. Więcej...>>

Stypendia „S”

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-nadal-spada-raport-pomorskiego-obserwatorium-rynku-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ptaki-pomorza
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-prezydium-na-nowa-kadencje
http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spoznione-pensje-gdanskich-nauczycieli
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szkolenia-jezyki-obce-excel-za-darmo


CYTAT tygodnia
Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Ci, 

którzy funkcjonują w spółkach, są przez 
nas szanowani, jeśli dobrze wykonują 

swoje obowiązki, ale nie będziemy 
łączyć tych dwóch funkcji. Te osoby 

nie będą kandydowały na żad-
nym szczeblu samorządu.

Jarosław Kaczyński 
w przerwie obrad 

komitetu 
politycznego PiS, 

6 lipca 2018 r. 

HISTORIA tak było

Zadania  
NA NOWĄ KADENCJĘ

MAREK MROZKOWIAK, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 
Wybrzeże w Gdańsku

– Musimy się skupić na pozyskiwaniu nowych człon-
ków. Jeżeli związek ma dużo członków, to jest bardziej 
reprezentatywny i pracodawca bardziej się liczy z jego 
zdaniem. Pracuję w energetyce 30 lat. Większość osób 

pracujących w tym samym zakładzie znam dosyć dobrze. Rozmowa z 
nimi, przekonywanie ich, wyjaśnianie, czym jest Związek, jakie ma cele, 
to metoda pomagająca w zachęcaniu kolegów do wstąpienia w nasze 
szeregi. Przede wszystkim trzeba tłumaczyć, że warto być z nami, że 
Związek ma wiele do zaoferowania. Siła tkwi w nas. 

KRWAWA NIEDZIELA

iBiS NR 28 (383) 11 LIPCA 2018
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Małgorzata Kuźma
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Zapraszamy na spotkanie promocyjne 
z dr Marią Giedz, autorką niekonwencjo-
nalnego przewodnika po mało znanych, 
a interesujących miejscach na Pomorzu.
Książka powstała na bazie tekstów uka-
zujących się od kilkunastu lat na łamach 
„Magazynu Solidarność”. Gdańsk, 
budynek „Solidarności”, ul. Wały Pia-
stowskie 24, sala Akwen, w czwartek 
19 lipca, godz. 17. 
Książka została właśnie wydana 
nakładem gdańskiego wydawnictwa 
Patria Media. Publikacja dostępna jest 
m.in. w księgarni internetowej  
www.Patrioteka.pl.

Zapraszamy na spotkanie!

Niedziela 11 lipca 1943 r., 
nazwana później „krwawą”, była 
dniem kulminacyjnym rzezi wo-
łyńskiej. Tego dnia o świcie zaata-
kowano około stu miejscowości 
zamieszkanych przez Polaków. 
Celowo wybrano dzień, w którym 
ludność polska zbierała się na 
mszach św. w kościołach. Łącznie 
z rąk nacjonalistów ukraińskich w 
latach 1943–1944 zginęło około 
100 tys. Polaków, zamieszkują-
cych Wołyń, Małopolskę Wschod-
nią, Lubelszczyznę i Zamojszczy-
znę. Akcję masowej eksterminacji 
polskiej ludności cywilnej zorga-
nizowała Organizacja Ukraińskich 
Nacjonalistów (OUN-B) i Ukraiń-
ska Powstańcza Armia (UPA) przy 
wsparciu ludności ukraińskiej. 

Plany UPA zakładały objęcie akcją 
eksterminacyjną jak największej 
liczby miejscowości, aby zasko-
czyć Polaków i nie dopuścić do 
podjęcia przez nich obrony. Za 
próbę pomocy polskim sąsiadom 
lub odmowę udziału w mordach 
i grabieży z rąk UPA zginęło rów-
nież kilkuset Ukraińców. Terror 
UPA spowodował, że setki ty-
sięcy Polaków opuściły swoje 
domy. Organizacja mordów, ich 
przebieg, rozmiary, zasięg tery-
torialny oraz cele i motywy, jakie 
tej akcji przyświecały, uprawnia-
ją do stwierdzenia, iż na terenie 
Wołynia doszło do zbrodni lu-
dobójstwa. Jedynym powodem 
śmierci tysięcy Polaków była ich 
narodowość. 

EKOLOGICZNY

„Zielone” dominuje nad 
„niebieskim”. O czym mowa? 
Ochrona środowiska natural-
nego staje się coraz powszech-
niejsza, ale w jej kontekście 
dominują tematy oszczędza-
nia zasobów energetycznych 
(propagowanie odnawialnych 
źródeł energii), ochrony krajo-
brazu czy zmniejszania zanie-
czyszczeń atmosfery (walka ze 
smogiem, modernizacja instala-
cji grzewczych). Stąd hasła typu 
„zielona energia” czy „zielona 
gospodarka”. Nieco zapomnia-
na wydaje się troska o czyste 
wody. Tymczasem chodzi o to, 
by pamiętając o „zielonym”, na-
leżytą uwagę przywiązywać do 
„niebieskiego”. Zwłaszcza na 
Pomorzu.
Więcej w „Magazynie Solidar-
ność” 7-8/2018

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku

Jeszcze trochę śmieci 
 i będziemy mieli  
nową wyspę...

W 2008 r. Region Gdański 
NSZZ „Solidarność” rozpoczął 
tworzenie unikatowej listy osób, 
które uczestniczyły w strajkach na 
Wybrzeżu w 1988 r. Jak podaje 
Wojciech Książek, członek Prezy-
dium Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”, na liście 

mogą się znaleźć nie tylko osoby 
czynnie strajkujące, ale też te, 
które wspomagały strajkujących. 
Są to m.in. ci, którzy dostarczali 
żywność, w tym kartki na mięso, 
przekazywali pieniądze, drukarze 
prasy podziemnej, kolporterzy 
„bibuły” i inni.  Więcej...>>

Ludzie roku 1988 na Wybrzeżu
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Popularnym, szczególnie w 
wakacje, wśród przedsiębiorców 
rozwiązaniem jest zatrudnianie 
studentów na umowie zleceniu. 
To dlatego, że do ukończenia 26 
roku życia studenci zatrudnieni w 
tej formie nie podlegają ubezpie-
czeniom społecznym. Nie trzeba 
też za nich opłacać składek na 
ubezpieczenie zdrowotne.

Studentem jest każdy, kto kształ-
ci się na wyższych uczelniach. Nie 
ma tu znaczenia obywatelstwo i 
kraj odbywania nauki, oraz fakt czy 
studia odbywają się w jednostce 
publicznej czy prywatnej. Studen-
tem stajemy się z chwilą wpisania 
w poczet studentów i złożenia ślu-
bowania. Status ten przysługuje do 
ukończenia nauki, czyli najczęściej 
do złożenia egzaminu dyplomo-
wego. Można go stracić poprzez 
skreślenie z listy studentów. Kto 
ukończył studia I stopnia (licencjac-
kie, inżynierskie), zachowuje pra-
wa studenta do 31 października 
danego roku, ale nie jest to rów-
noznaczne z posiadaniem statusu 
studenta. Dlatego warto pamiętać, 
że między ukończeniem studiów I 
stopnia a uzyskaniem statusu stu-
denta studiów II stopnia za studen-

t a 
p r a -
c u j ą -
cego na 
u m o w i e 
zleceniu trzeba 
opłacać składki 
na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe, 
wypadkowe i  drowotne. 
Ubezpieczenie chorobowe 
jest dobrowolne. Jeżeli student 
ukończy 26 lat w rakcie wykony-
wania takiej umowy to tego dnia 
ubezpieczenia emerytalne, rento-
we i wypadkowe stają się dla niego 
obowiązkowe.

Uczestnicy studiów doktoranc-
kich i podyplomowych nie są trak-
towani jako studenci i dlatego od 
zawartych z nimi umów zlecenia 
należy opłacać pełne składki.

Pełne składki trzeba również 
opłacać, gdy umowa zlecenia zo-
stała zawarta z własnym pracow-
nikiem, który jest jednocześnie 
studentem w wieku do 26 lat. Taka 
umowa jest traktowana na równi 
z umową o pracę.

Krzysztof Cieszyński
Regionalny Rzecznik Prasowy 

ZUS województwa pomorskiego

WARTO 
ZATRUDNIĆ 
STUDENTA

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sztandar-stowarzyszenia-strzebielinek
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