
Pomorze mniej znane
19 lipca br. odbyła się w sali 

Akwen promocja najnowszej 
książki, naszej redakcyjnej ko-
leżanki Marii Giedz „Pomorze 
mniej znane”. Uczestnikami spo-
tkania byli w większości miłośni-
cy bliższych i dalszych podróży 
(więcej...>>) 

Przypominamy, że książka ta 
jest nagrodą, dla organizacji związ-
kowych, które przyślą do naszej 
redakcji informacje o ciekawych 
wakacyjnych wydarzeniach przy-
gotowanych przez Związek. Mogą 
to być wspólne wyjazdy wakacyj-
ne, konkursy, zawody sportowe… 
W tym miesiącu książkę otrzyma 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” przy Nadleśnictwie Chocze-
wo, która zorganizowała trzecią już 
edycję Biegu Dwie Wieże.

Wywieś flagę
Przypominamy, trwa „Akcja 

Wywieś Flagę w Oknie”. Z okazji 
100-lecia polskiej niepodległości 
premier Mateusz Morawiecki wy-
dał wytyczne dla wszystkich urzę-
dów administracji państwowej, 
aby �aga wisiała do 11 listopada.
Ty też możesz wywiesić naszą na-
rodowa �agę! Więcej...>>

 „S” na rzecz młodych 
pracowników 

18 lipca br. Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” pod-
jęło decyzję o przyjęciu „Pakietu 
na rzecz młodych” i skierowaniu 
dokumentu do prac Rady Dialogu 
Społecznego w celu dalszej dys-
kusji i wypracowania wspólnych 
rozwiązań przez partnerów spo-
łecznych. Więcej...>>
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Decyzja pana 
p r e z y d e n t a 
o złożeniu do 
Senatu RP wnio-
sku o zgodę na 
przeprowadze-
nie referendum 

konsultacyjnego w sprawie nowej 
konstytucji, to wielki krok w kie-
runku społeczeństwa obywatel-
skiego.

Zarówno pan prezydent jak 
i związek „Solidarność” uważa, że 
Polacy mają prawo wypowiadać 
się w sprawach ważnych dla oby-
wateli nie tylko w wyborach, ale 
i referendum konsultacyjnym. To 
bardzo ważny sygnał dla wszyst-
kich Polaków, którzy chcą się an-
gażować w życie społeczne. To 
fundament pod społeczeństwo 
obywatelskie.

24 sierpnia ubiegłego roku, 
w Sali BHP zapoczątkowaliśmy 
z panem prezydentem debatę 
referendalną. Projekt obywatelski 
konstytucji „Solidarności” został 
przygotowany już w 1994 roku. 
Także ta propozycja była dla nas 
bardzo ważna. Stąd 11 miesięcy 
konsultacji na różne tematy. Pyta-
nia, które przedstawił pan prezy-
dent są dla Polaków bardzo waż-
ne. Choćby pytanie, czy chcemy 
zmian w konstytucji, czy chcemy 
nowej konstytucji? Ale jest tam kil-
ka pytań, które dla „Solidarności” 
są szczególnie ważne. Po prawie 
rocznych konsultacjach, w których 
bardzo aktywnie brała udział „So-
lidarność” mamy to najważniejsze 
pytanie, o które nam chodziło, czy-
li wzmocnienie obecnego artykułu 
20 konstytucji dotyczącego spo-
łecznych konsultacji rynkowych, 
czyli wzmocnienie konstytucyjnej 
ochrony pracy. Ale także ochrona 
wieku emerytalnego, o co walczy-
liśmy przez ostatnie kilka lat. Je-
stem przekonany, że Polacy będą 
chcieli iść i wypowiedzieć się na te 
tematy.

Piotr Duda, przewodniczący KK 
NSZZ „Solidarność” 

Ukłon w stronę 
Polaków

Protest w Arriva Bus 
Transport Polska

P o d 
k o n i e c 
sierpnia 
zostaną 
wręczo-
ne sty-
p e n d i a 
z Fundu-
szu Sty-

pendialnego NSZZ „S”. Zachęcamy 
do wsparcia uzdolnionej i aktyw-
nej młodzieży z województwa po-
morskiego. Więcej...>>

19 lipca Agencja Rozwoju 
Przemysłu podpisała w Warszawie 
umowę w sprawie odkupienia od 
ukraińskiego właściciela Serhija 
Taruty 81,05 proc. akcji Stoczni 
Gdańsk S.A. oraz 50 proc. udziałów 
GSG Towers Sp. z o.o.  Tym samym 

SKRÓTEM NASZYM ZDANIEM
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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

NSZZ „Solidarność” wraz z innymi 
związkami zawodowymi  działają-
cymi w ogólnopolskiej �rmie trans-
portowej Arriva Bus weszła w spór 
zbiorowy z pracodawcą. Siedziby �r-
my Arriva Bus w Tczewie, w Toruniu, 
Kołobrzegu i wielu innych miastach 
Polski są o�agowane. Protest trwa od
13 lipca 2018 r. Związkowcy doma-
gają się podjęcia przez pracodawcę 
rozmów na temat podwyżek płac.

– Jesteśmy najniżej opłacanymi 
pracownikami w rejonie północnym 

– mówi Sławomir Smoliński, prze-
wodniczący NSZZ „S” w tczewskim 
oddziale Arriva Bus. – U nas kierowcy 
autobusu zarabiają ok. 1700 zł netto, 
dlatego wielu z nich rezygnuje z pra-
cy. Mamy coraz mniej kierowców, 
więc kursy są zawieszane. W innych 
�rmach przewozowych, np. w Gdań-
sku, ale i w Tczewie, stawki są znacz-
nie wyższe. My dostajemy za godzi-
nę 10,50 zł., a w gdańskich Zakładach 
Komunikacji Miejskiej stawka wynosi 
18 zł. Więcej...>>

Kolebka „Solidarności” 
znów w polskich rękach

ARP przejmuje pełną kontrolę nad 
Stocznią Gdańsk i GSG Towers. Czy 
kolebka „Solidarności” ma szansę 
stać się jednym z �larów przemy-
słu stoczniowego w Polsce zależy 
od realizacji deklaracji składanych 
przez przedstawicieli ARP.

– Do podpisania umowy w spra-
wie odkupienia Stoczni Gdańskiej  
z rąk ukraińskiego inwestora przez 
państwo polskie podchodzimy z 
nadzieją. Jest to dobre posunięcie 
ze strony ARP, o które zresztą „Soli-
darność” postulowała od lat. Jed-
nak wszystko będzie zależeć od 
tego, czy pójdą za tym konkretne 
inwestycje i zostanie zrealizowa-
ny plan rozwoju Stoczni. Dlatego 
jako związek jesteśmy ostrożni 
w ocenie samego faktu odkupie-
nia udziałów – powiedział Roman 
Gałęzewski, przewodniczący KM 
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdań-
skiej. Więcej...>>
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-w-arriva-bus-transport-polska
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wywies-flage-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kolebka-solidarnosci-znow-w-polskich-rekach
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomorze-mniej-znane/
http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/regiony/item/17846-nszz-solidarnosc-dziala-na-rzecz-mlodych-pracownikow


– Przede wszystkim rozwój, bo bez tego Związek bę-
dzie się kurczył. Konieczne jest pozyskiwanie nowych 
członków, którzy są naturalną siłą naszej organizacji. 
Trzeba pokazywać ludziom, że Związek istnieje. Nie 
możemy czekać, aż pracownicy przyjdą sami się zapi-
sać. Musimy też wyjść z ofertą do młodych. 

I Brygada Legionów powstała w 
1914 roku. Jej pierwszym dowódcą 
był Józef Piłsudski, a po nim przez 
miesiąc dowodził płk Kazimierz 
Sosnkowski, a następnie płk Ma-
rian Żegota-Januszajtis. II Brygadą 
Legionów, utworzoną w 1915 roku, 
dowodził płk Ferdynand Küttner, 
a od 1916 roku objął dowództwo 
płk Józef Haller. III Brygadą Le-
gionów, powstałą w 1915 roku, 
dowodzili kolejno: płk Władysław 
Szeptycki, płk Wiktor Grzesicki, płk 
Zygmunt Zieliński i płk Bolesław 
Roja. Zwierzchnim organem trzech 

brygad była komenda, na czele 
której stali o�cerowie austriaccy
narodowości polskiej. Politycznie 
podlegały one Naczelnemu Komi-
tetowi Narodowemu powołanemu 
w Galicji 16 sierpnia 1914 roku. 

Legiony, walcząc po stronie au-
stro-węgierskiej z wojskami rosyj-
skimi, o�arnością i odwagą zapisa-
ły się w wielu bitwach. Walczyły po 
stronie jednego z naszych zabor-
ców, przeciwko drugiemu, bo tak 
wiodła droga narodu polskiego 
ku niezależności podczas I wojny 
światowej. 
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Do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych docierają sygnały o oszu-
stach podszywających się pod 
pracowników ZUS.  

Wizyty pracowników poza pla-
cówkami ZUS, odbywają się jedy-
nie w dwóch przypadkach. Pierw-
szy z nich to kontrola u płatników 
składek. Prowadzą ja wyłącznie 
inspektorzy kontroli na podstawie 
upoważnienia. Jest ona zawsze 
zapowiadana wcześniej. Inspek-
tor informuje o niej doręczając 
zawiadomienie.  Przed kontrolą 
Inspektor musi okazać legityma-
cję służbową i upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli. Drugi 
to kontrola prawidłowości wyko-
rzystania zwolnień lekarskich. W 
takim wypadku pracownik ZUS 
może przyjść do naszego domu 
lub innego miejsca, które wska-
zaliśmy w zwolnieniu jako miej-
sce pobytu w czasie choroby                          

i sprawdzić, czy wykonujemy zale-
cenia lekarskie. Każdy pracownik 
ZUS przeprowadzający kontrolę 
posiada  legitymację. 

W razie wątpliwości co do toż-
samości osoby przedstawiającej 
się jako pracownik ZUS pod nu-
merem 22 560 16 00  można po-
prosić o pomoc w zwery�kowaniu
sprawy  i potwierdzenie tożsamo-
ści pracownika. 

Wiadomości pocztą elektro-
niczną ZUS wysyła wyłącznie do 
klientów, którzy zdecydowali się 
na taką formę kontaktu i zawsze 
są one wysyłane od indywidual-
nego opiekuna. Wszystkie inne 
informacje wysyłane pocztą elek-
troniczną rzekomo w imieniu ZUS 
mogą zawierać wirusy i nie należy 
ich otwierać.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy 

ZUS województwa pomorskiego 

CYTAT TYGODNIAZADANIA NA NOWĄ KADENCJĘ
PAWEŁ DZIWOSZ, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Federal–
Mogul Bimet S.A. 

LICZBA TYGODNIA

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

ZUS INFORMUJE

74
Tyle osób zginęło w wyniku pożarów, które spowodowały znaczne 
zniszczenia w okolicach Aten. Wśród nich jest dwójka Polaków.

WYDARZYŁO SIĘ

Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść w góry, pod prąd,
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
Wiesz, że ono musi tu gdzieś być.

Jan Paweł II , „Tryptyk Rzymski”

 25 lipca 1980 
– zakończyła się 
pierwsza fala 
robotniczych pro-
testów, określa-
nych jako stralki 
lubelskie.

 25 lipca 1951 r. 
– weszła w życie 
ONZ-owska „Kon-
wencja w sprawie 
Zwalczania Handlu 
Ludźmi i Eksplo-
atacji Prostytucji”. 

 26 lipca 2016 r.  
– w Krakowie 
rozpoczęły się 
Światowe Dni 
Młodzieży i spo-
tkanie z papieżem 
Franciszkiem.

Andrzej Duda, prezydent RP, 20 
lipca br. przedstawił 10 pytań, które 
mają znaleźć się w konstytucyjnym 
referendum. Wśród nich znajdują 
się pytania, które dla „Solidarności” 
są szczególnie ważne. Są to m.in.: 
 Czy jest pani/pan za podkreśle-

niem w Konstytucji RP znacze-
nia chrześcijańskich źródeł  pol-
skiej państwowości oraz kultury 
i tożsamości narodu polskiego?

 Czy jest pani/pan za konsty-
tucyjnym zagwarantowaniem 
ochrony rodziny, macierzyń-
stwa i ojcostwa; nienaruszalno-

ści praw nabytych – takich jak 
świadczenia z programu 500 
plus oraz uprawnień do opieki 
zdrowotnej kobiet ciężarnych, 
dzieci, osób niepełnospraw-
nych i w podeszłym wieku?

 Czy jest pani/pan za konsty-
tucyjnym zagwarantowaniem 
szczególnej ochrony pracy, 
jako fundamentu społecznej 
gospodarki rynkowej oraz pra-
wa do emerytury nabywanego 
w ustawowo określonym wie-
ku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn?

10 pytań konstytucyjnych

Pracownicy sfery budżetowej, 
zrzeszeni w NSZZ „Solidarność“, 
tracą cierpliwość. Są rozgoryczeni, 
gdyż ich sytuacja �nansowa jest
fatalna. 23 lipca br. związkowcy 
reprezentujący członków NSZZ 
„S” ze sfery budżetowej spotkali 
się w gdańskiej siedzibie Związku, 
by zwrócić się z apelem do prze-
wodniczącego „Krajówki” oraz do 
koleżanek i kolegów z wszystkich 
regionów naszego Związku o 
wsparcie postulatów poprawy sy-

tuacji płacowej pracowników sfery 
budżetowej.

– W tej chwili brak jest uza-
sadnionych społecznie i ekono-
micznie podstaw do dalszego 
utrzymania zamrożenia naszych 
wynagrodzeń z uwagi choćby na 
informacje premiera dotyczące 
uszczelnienia systemu podatko-
wego – piszą pracownicy budże-
tówki z Regionu Gdańskiego do 
przewodniczącego KK NSZZ „S” 
Piotra Dudy. Więcej...>>

Średnio o ponad 172 zł mie-
sięcznie wzrosną wynagrodzenia 
pracowników Poczty Polskiej. Po 
negocjacjach związkowców, w tym 
„Solidarności” z zarządem spółki 
doszło do podpisania porozumie-
nia, w wyników którego wszyscy 
pracownicy objęci zakładowym 
układem zbiorowym pracy, których 

wynagrodzenie zasadnicze wynosi 
mniej niż 5 tys. zł brutto, a tak-
że kierowcy kierujący pojazdami 
powyżej 3,5 tony otrzymają pod-
wyżki. Łącznie 77 tys. pocztowców 
będzie otrzymywać wyższe pensje, 
które zostaną wypłacone w formie 
wyrównania od czerwca tego roku. 
Więcej...>>

Podwyżki dla pocztowców 

Budżetówka 
traci cierpliwość Uwaga na oszustów

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/podwyzki-dla-pocztowcow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/budzetowka-traci-cierpliwosc
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