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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

SKRÓTEM
Sierpień w Gdyni

W Gdyni 30 sierpnia 2018 r.
złożono kwiaty pod pomnikiem
O�ar Grudnia 1970 (SKM Gdynia
Stocznia) oraz wręczono odznaczenia „Bohaterom Sierpnia ’80
Gdynia” kilkudziesięciu bohaterom sierpniowych strajków z „drugiego planu”. Odbył się też pokaz
�lmu „Andrzej Kołodziej – bardzo
polska opowieść” w reż. Marii Dłużewskiej
Lista odznaczonych tutaj…>>

Wolność Miłość
Solidarność

Z inicjatywy MKK NSZZ „S” Port
Gdańsk oraz zakonu franciszkanów odprawiona została 2 września br. uroczysta msza święta w
rocznice strajków dokerów z 1980
i 1988 r. W słowie do gdańskich
portowców o. dr Filemon T. Janka
przypomniał, że sama Solidarność
nie wystarczy, bo Solidarność, podobnie jak wiara, bez uczynków
jest martwa i wskazywał na Wolność, która nigdy nie jest w pełni
wolnością, jeśli nie jest związana z
Miłością i Solidarnością.
Więcej…>>

Podziękowania

Zarząd Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” serdecznie
dziękuje Fundacji LOTOS za
wsparcie i partnerstwo w organizacji obchodów podpisania
Porozumień Sierpniowych.

Zarząd Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” serdecznie
dziękuje Zarządowi Grupy
Energa za objęcie mecenatem
w ramach Strategii CSR Grupy
Energa obchodów podpisania
Porozumień Sierpniowych.

Nasze święto
Rocznica Sierpnia 1980 r. była okazją do dyskursu: jaka ma być Polska
solidarna czy liberalna. Wraz ze związkowcami z NSZZ „S” 38 rocznicę Porozumień Sierpniowych i powstania „S”
świętowali m.in. prezydent Andrzej
Duda i premier Mateusz Morawiecki.
31 sierpnia br. w Sali BHP odbyło się
uroczyste posiedzenie ZRG NSZZ„S”.
– Chcemy uczcić pamięć wszystkich, którzy przyczynili się, że żyjemy
w państwie wolnym i suwerennym

pod względem politycznym i gospodarczym, że możemy chodzić z podniesioną głową – powiedział przewodniczący ZRG„S” Krzysztof Dośla.
– Dzisiaj otrzymaliśmy prezent.
Stocznia Gdańsk po wieloletniej
tułaczce wróciła w ręce Skarbu Państwa – podkreślił z kolei przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda i dodał,
że „S” jest depozytariuszem marzeń
strajkujących w 1980 r., zawsze była,
jest i będzie niezależna.

„S” to też górnicy i stoczniowcy.
Razem nie osobno. Roman Gałęzewski, przewodniczący „S” Stoczni
Gdańskiej przypomniał więc, że
strajki w 1988 r. rozpoczęliśmy w geście solidarności ze strajkującymi na
Górnym Śląsku górnikami.
– „Solidarność” to fenomen na
skalę światową, próba poszukiwania
umowy społecznej. Kolejne strajki
były jak świece zapalane jedna od
drugiej. Pochodni wolności nie mógł
już ugasić nawet stan wojenny. Jej
spuścizna to nie tylko wolność, niepodległość, suwerenność, ale i polityka społeczna – powiedział w Sali BHP
premier Mateusz Morawiecki.
„S” łączy pokolenia. 23 uzdolnionych uczniów z rodzin niezamożnych otrzymało stypendia w ramach
XVI edycji Funduszu Stypendialnego
NSZZ „Solidarność”. Pomoc �nansowa jest formą docenienia uczniowskich trudów i wyników oraz bezpośrednim wyrazem solidarności.
Tego dnia Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymał Andrzej
Piwarski, artysta malarz, który w swojej twórczości podejmuje wątki dotyczących historii najnowszej i „S”.
Podczas mszy świętej w bazylice św. Brygidy ks. abp Sławoj
Leszek Głodź poświęcił replikę
związkowego sztandaru MKS
z sierpnia 1980 r.
Prezydent Andrzej Duda, po
zakończeniu uroczystości w tej wyjątkowej świątyni, powiedział m.in.:
Chcę, żeby Polska to była solidarność, niezłomnie, spokojnie krocząca
w przyszłość, budująca sprawiedliwość, będąca razem i wspólnie, po to,
żebyśmy mogli mieć silne państwo.
Żeby można było spokojnie w tym
państwie pracować. Żeby można było
spokojnie wychowywać dzieci.
Przypomniał też, że społeczna gospodarka rynkowa, to sprawiedliwy
podział dóbr. To gospodarka, której
koncepcja oparta jest na doktrynie
chrześcijańskiej nauki społecznej,
która nakazuje wyrównywanie dysproporcji przez m.in. pomoc rodzinom by mogły żyć coraz spokojniej,
to zdecydowane działania w kierunku likwidacji bezrobocia.
Zdjęcia: Wojciech Milewski
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CYTAT TYGODNIA

O stoczniach, portach
i budżetówce

Powakacyjne posiedzenie ZRG
NSZZ „S” pokazało, że problemy w
zakładach pracy podczas kanikuły
ani na moment nie zeszły z pola widzenia.
Przewodniczący ZRG NSZZ „S”
Krzysztof Dośla poinformował więc
o „nowym otwarciu” dla Stoczni
Gdańsk przez odkupienie akcji ukraińskiego oligarchy Sierhija Taruty
przez Agencję Rozwoju Przemysłu,
na której spoczywa teraz odpowiedzialność za przyszłość zakładu.
– Odzyskanie zaufania pracowników i otoczenia biznesowego do
zakładu, szkolenia, dosprzętowienie, zdobywanie zamówień, może
potrwać rok. Mamy świadomość, że
trzeba czasu, trzeba wysiłku i prawdopodobnych wyrzeczeń ze strony
pracowników, by mówić o powrocie
stoczni do grona zakładów przemysłu stoczniowego. Profesjonalna kadra zarządzająca musi umieć przez
ten proces przejść. Jeśli te elementy
uda się spiąć, będzie nadzieja na
sukces – powiedział Dośla.
Na rewitalizowanych terenach
stoczni (w gestii PSSE) będą dwie
technologiczne płyty montażowe
do budowy i wodowania jednostek
do 150 metrów. Będą zmodernizo-

„Solidarność” na swej historycznej drodze, nigdy nie działała tak, aby ten
pień drzewa polskiego narodu się rozszczepiał, aby ludzie oddalali się od
siebie, zaczynali mówić językami, których nie rozumieją, używać słów, które
co innego znaczą, choć są wypowiadane w tożsamej polskiej mowie.
metropolita gdański abp Leszek Sławoj Głódź w 38. rocznicę
Porozumień Sierpniowych

wane hale, oprócz hali nr 26, także
nr 33, w których powstaną jednostki
do 90 m.
W branży portowej pojawiła się
nuta optymizmu. W Radzie Dialogu
Społecznego 13 września br. zebrać
się ma podstolik ds. gospodarki
morskiej. Czeka na strategicznego
inwestora Port Gdański Eksploatacja, a sprawa jest pilna - poinformował Piotr Ratkowski, przewodniczący NSZZ „S” w tej spółce.
Członkowie ZRG omawiali też
sytuację w sferze budżetowej (zapaść spowodowaną zamrożeniem
od 10 lat kwoty bazowej). Krzysztof
Dośla przedstawił efekty spotkania KK NSZZ „S” z minister pracy
Elżbietą Rafalską z 28 sierpnia br..
Minister zapowiedziała odmrożenie kwoty bazowej i jej zwiększenie
o wskaźnik in�acji (ok. 2,3 proc.)
oraz odmrożenie funduszu socjalnego na 2019 r. Proponowana
przez minister „minimalna” 2227 zł
(obecnie 2100 zł brutto) oznaczałaby jej spadek do 46,6 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Na to nie
godzi się „S”, stąd ostatnie propozycje resortu, aby płaca minimalna w
2019 r. wyniosła 2250 zł, a stawka
godzinowa 14,50 zł.

LICZBY TYGODNIA

1873,84 zł

Tyle wynosi niezmiennie od 2009 r. kwota bazowa wynagrodzeń pracowników opłacanych z budżetu państwa, stanowiąc 89 proc. obecnej płacy minimalnej.

ZAPYTAJ PRAWNIKA

Prawo po wakacjach (cz. 1)

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje
nowa ustawa – o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych.
Ustawa poprawia funkcjonujące
już rozwiązania prawne, w szczególności w zakresie zabezpieczeń
podróżnych przed skutkami niewypłacalności biura podróży.
Ponadto daje klientowi prawo
do domagania się zwrotu części
lub całości kosztów wyjazdu, który nie spełnił jego oczekiwań. Reklamacje można składać w ciągu
trzech lat od zakończenia imprezy
turystycznej, a nie jak do tej pory
w ciągu 30 dni.
Ustawa określa, że organizator
ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług objętych umową, bez
względu na to, czy usługi te mają
być wykonane przez organizatora, czy przez innych dostawców.
Ponadto, o wszystkich kosztach
wyjazdu podróżny dowie się przed
zakupem wycieczki – zakres wiadomości jest szerszy niż dotychczas
otrzymywany. Dodatkowe koszty,
które wynikną w trakcie trwania
wycieczki, obciążą organizatora.
FOT. ARTUR GÓRSKI

Łagodniejszy duch opery

Anna Sawicka (na zdjęciu
z mikrofonem), przewodnicząca
NSZZ „S” w Operze Bałtyckiej została przywrócona do pracy. Kończy się jeden z elementów sporu,
jaki od dwóch lat targał wiodącą
instytucją kultury na Wybrzeżu.
Nowy, od dwóch miesięcy, dyrektor opery Romuald Wicza-Pokojski zawarł ugodę i zwolniona za
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działalność związkową artystka
wraca do pracy.
Nim do tego doszło, zespół
opery trwał w sporze z byłym dyrektorem. Nie obyło się bez pikiet,
milczących prób zespołu, listów
protestacyjnych a nawet strajku
głodowego.
Więcej…>>
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Podróżny ma natomiast obowiązek poinformować przedstawiciela organizatora o wszelkich
niezgodnościach stwierdzonych w
trakcie realizacji imprezy turystycznej – niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy.
Jeżeli którakolwiek z usług nie
jest wykonywana zgodnie z umową, organizator powinien ją od
razu usunąć, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami,
które są niewspółmiernie wysokie.
Wówczas podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w
trakcie którego stwierdzono niezgodność, a ponadto jeśli poniósł
szkodę, przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody, których
doznał w wyniku niezgodności.
Nowe przepisy zezwalają także,
bez specjalnej zgody organizatora,
sprzedać czy przekazać wycieczkę
innej osobie, jeśli tylko spełnia wymagania dla danej imprezy turystycznej i przejmie wynikające z tej
umowy obowiązki, szczególnie
w zakresie zapłaty ceny.
Stan prawny na 29.08.2018 r.
Maria Szwajkiewicz

Oświata protestuje!
15 września br. nauczyciele
z oświatowej „S” organizują pikietę przed MEN przeciwko niskim
wynagrodzeniom,
wydłużeniu
ścieżki awansu zawodowego,
wprowadzeniu nowych przepisów
związanych z oceną ich pracy.
Będzie to pierwszy uliczny protest „S” przeciwko działaniom minister edukacji Anny Zalewskiej.
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” przekształca
się w Komitet Protestacyjny.
3 września br. zaczął się ostatni
rok szkolny gimnazjalistów, a edukację rozpoczęli uczniowie klas
ósmych (8-letnia podstawówka
działała w latach 1965-2000), ale nie

maleje frustracja nauczycieli, gdyż
poziom wynagrodzeń w oświacie
prowadzi do pauperyzacji zawodu
i selekcji negatywnej, która odbija
się na poziomie edukacji.
– Stanowczo zbyt długo milczeliśmy. Wprowadzano drastyczne
zmiany w naszym układzie zbiorowym pracy, w Karcie nauczyciela.
Opowiadanie o podwyżce w ciągu
trzech lat do tysiąca złotych, to propaganda. Przed wojną nauczyciel
to była �gura. Dzisiaj trudno o specjalistów. Brakuje wizji, a wielkie
zmiany w ustroju szkolnym zrobiono zbyt pośpiesznie – twierdzi
Wojciech Książek, przewodniczący
Rady MSOiW NSZZ „S”.

