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Król Kaszubów 
– pamiętamy 

W piątek 17 stycznia br. o  odz. 
16.30 w 20. rocznicę śmierci śp. 
ks. prałata Hilarego Jastaka od-
prawiona zostanie w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Gdyni msza św. w intencji pierwsze-
go proboszcza i budowniczego ko-
ścioła. Po mszy świętej odsłonięcie 
portretu i tablicy pamiątkowej ks. 
Jastaka w kaplicy św. Jana Chrzci-
ciela przy wejściu do  kościoła. 

 

Zaślubiny z morzem
IPN w Gdańsku 16 stycznia br. roz-

poczyna cykl poświęcony 100 rocz-
nicy zaślubin Polski z morzem. Tego 
dnia o godz. 11.45 nastąpi otwarcie 
wystawy „Będzie wielka albo nie bę-
dzie jej wcale. Walka o granice Polski 
w latach 1918-1921”. Na 19 planszach 
pokazany zostanie wysiłek żołnierzy 
i dyplomatów w ustaleniu granic 
odrodzonej Polski: obrona Lwowa, 
powstanie wielkopolskie i sejneń-
skie, powstania śląskie. Osobna część 
ekspozycji dotyczy  Pomorza i Kujaw 
oraz wojny polsko-bolszewickiej.

Ostatni list z ZUS 
180 tys. pomorskich płatników 

składek wkrótce otrzyma list z ZUS 
z podsumowaniem wpłat przeka-
zanych na indywidualny rachunek 
składkowy w 2019 r. Dowiedzą 
się jak wyglądały rozliczenia i ja-
kie jest saldo na koncie na koniec 
ub.r. Informacja będzie ostatni raz 
przekazana w formie papierowej. 
Za rok 2020 będzie ona  dostępna 
w formie elektronicznej na Platfor-
mie Usług Elektronicznych.  
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Kto wyszkoli kadry dla przemysłu 4.0
Sytuacja w pomorskich przed-

siębiorstwach, szczególnie tych 
z sektora stoczniowego i portowe-
go, była głównym tematem pierw-
szego w tym roku posiedzenia ZRG 
NSZZ „S” 13 stycznia br. Gościem 
związkowców był poseł Marcin 
Horała, sekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury i pełnomocnik 
rządu ds. Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego. Lider PiS na Pomorzu 
przedstawił stan przygotowań do 
budowy CPK między Warszawą 
a Łodzią i znaczenie wielkiego wę-
zła, mającego zintegrować trans-
port lotniczy, kolejowy i drogowy. 
Obecnie najistotniejszą sprawą nie 
są pieniądze, ale wybór doradcy 
strategicznego.

Przewodniczący ZRG Krzysztof 
Dośla, przedstawił związkowe za-
dania na ten rok, w tym wsparcia 
pracowników trójmiejskich stoczni 
i portów oraz problemów w skle-
pach wielkopowierzchniowych. 
Nadal zdarza się, że przedstawicie-
le pracowników są zwalniani z pra-
cy za działalność związkową. Wciąż 
nierozwiązaną sprawą jest brak 
systemu wzrostu wynagrodzeń w 
sferze publicznej, w tym w oświa-
cie.  Przewodnicząca oświatowej 
„S” w Gdańsku Bożena Brauer 
powiedziała, że nierealizowany 

40-lecie powstania NSZZ „S” 
uczcimy m.in. koncertem na war-
szawskim stadionie PGE Naro-

jest pkt. 6 porozumienia z MEN 
z kwietnia ub.r. o nowym systemie 
wynagradzania nauczycieli. 

Związkową dyskusję zdomino-
wała zaś kwestia braku systemu 
kształcenia kadr dla branży stocz-
niowej, począwszy od szkolnictwa 
zawodowego, po szkolnictwo wyż-
sze. Po produkcji napędzanej siłą 
pary, produkcji z zastosowaniem 
energii elektrycznej oraz sterowa-
nej komputerowo nadszedł czas 

tzw. jednorodnego systemu cyber-
-�zycznego tzw. przemysłu 4.0.

Krzysztof Czerwiński, przed-
stawiciel „S” Politechniki Gdań-
skiej, zwrócił się do posła Horały 
o interwencję w sprawie Wydziału 
Okrętownictwa, który ma być włą-
czony do innego wydziału, co spo-
woduje utrudnienia w szkoleniu 
kadr dla przemysłu stoczniowego. 
Poparli go związkowcy reprezen-
tujący stoczniowców. 

Wielki koncert 

dowy 29 sierpnia br. Zorganizują 
go wspólnie NSZZ „S”, TVP SA 
i rząd. 13 stycznia br. list intencyj-

ny w tej sprawie podpisali Piotr 
Duda, przewodniczący KK NSZZ 
„S”, wicepremier minister aktywów 
państwowych Jacek Sasin, prezes 
TVP SA Jacek Kurski i wiceminister 
kultury Jarosław Sellin.

– Chcemy, by to wydarzenie 
było szczególne. Aby to była wi-
gilia tych rocznic w Szczecinie, 
w Jastrzębiu, w Gdańsku, w Kato-
wicach i wielu zakątkach naszej 
ukochanej Ojczyzny. 29 sierpnia 
na Stadionie Narodowym odbę-
dzie się wielki koncert. Rozpocz-
niemy przemarszem na plac Pił-
sudskiego, wspólnie z rodzinami, 
by pokazać prawdziwe wartości. 
Chcemy   przekazać światu, bo my 
doskonale o tym wiemy, że tutaj w 
Polsce rozpoczął się demontaż ko-
munizmu – podkreślił Duda. 

Zarząd Regionu Gdańskiego, 13 stycznia 2020 r. Roman Kuzimski, 
Krzysztof Dośla i wiceminister Marcin Horała.

31 sierpnia zostaną wręczone 
stypendia z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „S”. Zachęcamy 
do wsparcia uzdolnionej i ak-
tywnej młodzieży z wojewódz-
twa pomorskiego.  Więcej...>>

https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

8 miliardów złotych

WYDARZYŁO SIĘ
 14.01.1993 r.  

U wybrzeży 
Rugii zatonął 
podczas sztormu 
prom kolejowo-
-samochodowy 
„Jan Heweliusz”. 
Zginęło 55 osób, 
uratowano 9 

 17.01.1920 r.  
Wojsko Polskie 
rozpoczęło przej-
mowanie Pomorza 
Gdańskiego przy-
znanego Polsce 
na mocy traktatu 
wersalskiego 

 19.01.1999 r.  
Powołano Instytut 
Pamięci Narodo-
wej.

Sfałszowane wybory
HISTORIA 1947
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Tyle wyniosła nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicz-
nego liczona rok do roku po listopadzie 2019 r. podał GUS. Eksport 
to 934 mld zł (wzrost 5,9 proc. r/r) a import 926 mld zł (wzrost o 3,5 
proc. r/r).

Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej 
niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Staraj-
cie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa 
Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą.

gen. bryg. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”  
 dowódca Armii Krajowej w rozkazie o rozwiązaniu AK, 19 stycznia 1945 r. 

19 stycznia 1947 r. odbyły się 
wybory do Sejmu Ustawodawcze-
go, jako wypełnienie postanowie-
nia konferencji jałtańskiej z lutego 
1945 r. Trzy mocarstwa zgodziły 
się na powołanie Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej, który 
zobowiązany został do przeprowa-
dzenia wolnych, nieskrępowanych 
wyborów na zasadzie powszech-
nego głosowania.  

Doświadczona ekipa „bezpiecz-
niaków” zrealizowała plan „korek-
ty” wyników. 10 stycznia 1947 r. 
do Warszawy przybyła ekipa płk 
Arona Pałkina, naczelnika Wydzia-
łu D Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Państwowego ZSRS, specjalizująca 
się w fałszowaniu wszelkich doku-
mentów. Ta sama ekipa w czerwcu 
1946 r. brała udział w sfałszowaniu 
wyników tzw. referendum ludo-
wego (3 x TAK). 

Państwowa Komisja Bezpie-
czeństwa z kolei koordynowała 

działania MO, UB, bojówek PPR 
oraz jednostek KBW i agentury 
przeciwko działaczom mikołajczy-
kowskiego Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Aresztowano lub za-
trzymano 80 tys. członków i sym-
patyków partii wicepremiera Mi-
kołajczyka. Bezpieka zwerbowała 
połowę członków komisji wybor-
czych. Na polecenie prezydenta 
KRN Bolesława Bieruta, agenta 
NKWD zamieniano urny wyborcze 
w niektórych obwodach, podrzu-
cano do urn karty do głosowania, 
fałszowano protokoły wyborcze. 
Spektakl wyborczy w 1947 r. był 
jawnym złamaniem porozumień 
jałtańskich lecz Wielka Trójka 
(ZSRS, USA i Wielka Brytania) 
przeszła nad tym do porządku 
dziennego. Do 4 czerwca 1989 r. 
wszystkie „wybory” wygrywali 
kandydaci Frontu Jedności Naro-
du (od 1983 r. PRON), a frekwencja 
wyborcza zbliżała się do 100 proc.

Jedną z akcji wychowawczo-edukacyjnych IPN są od 2010 r. 
„Kamienie Pamięci”. Celem jest upamiętnienie osób, które czynnie 
uczestniczyły w działaniach na rzecz niepodległego bytu państwa 
polskiego. Zachęcamy młodzież do podejmowania pracy dokumen-
tacyjnej, do znajdowania bohaterów historii we własnym środowisku. 
W projekcie mogą brać udział uczniowie wszystkich poziomów szkół, 
drużyny harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne,. W tym 
roku akcja polega na odszukaniu zapomnianych lokalnych bohate-
rów wojny 1920 roku.  

Więcej…>>

Karty Pamięci 

Dział Szkoleń informuje, że są wolne miejsca na szkolenie dla 
członków Komisji Zakładowej lub Komisji Rewizyjnej. Szkolenie od-
będzie się 20-21 stycznia br. w siedzibie Regionu. W programie szko-
lenia: podstawy prawne działalności organizacji związkowej, omó-
wienie struktury władzy terytorialnej NSZZ „S”, osobowość prawna, 
nabycie i utrata członkostwa w organizacji związkowej, tworzenie 
związkowych aktów prawnych, podział składki członkowskiej i za-
siłki statutowe, budżet organizacji związkowej, �nanse organizacji
związkowej. Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie: 58 308 42 76 
i 58 305 54 79 lub e-mailowo: dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

Dział Szkoleń zaprasza

Od początku października, 
osoby niezdolne do samodziel-
nej egzystencji mogą otrzymać 
dodatkowe świadczenie. Od 
września do końca grudnia do 
obu pomorskich oddziałów ZUS 
wpłynęło ponad 29 tys. wniosków. 
Do tej pory pieniądze z programu 
wsparły 13,7 tys. Pomorzan (9,8 
tys. w gdańskim Oddziale ZUS i 
3,9 tys. w słupskim).  

Ustawa o świadczeniu uzupeł-
niającym dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji obo-
wiązuje od 1 października 2019 
r. Wnioski o świadczenie uzupeł-
niające można składać przez cały 
czas. Aby otrzymać wsparcie, poza 
kryterium niesamodzielności, 
trzeba być pełnoletnim, mieszkać 
na terytorium Polski, a łączna wy-

sokość doczasowych świadczeń 
pieniężnych �nansowanych ze
środków publicznych nie może 
obecnie przekraczać kwoty 1 600 
zł brutto. Chodzi o świadczenia 
takie jak emerytury i renty, a także 
świadczenia z pomocy społecznej, 
np. zasiłki stałe. Wysokość wsparcia 
dla osoby, która dotychczas otrzy-
mywała świadczenia w kwocie 
1100 zł lub niższej wyniesie 500 
zł. Ci, których łączna kwota świad-
czeń znajduje się między 1 100 zł 
a 1 600 zł, dostaną różnice między 
kwotą swoich świadczeń a 1 600 zł.  
Żeby otrzymać świadczenie trzeba 
złożyć wniosek (ZUS ESUN). Więcej 
informacji na temat świadczenia na 
stronie zus.pl, w Centrum Obsługi 
Telefonicznej ZUS, oraz w każdej 
placówce Zakładu. 

 500 plus dla niesamodzielnych

Czy praca w polskich portach 
jest bezpieczna? Trwa dobra ko-
niunktura dla portów, przeładunki 
rosną,  ale nadal dokerzy mają pro-
blemy i nadal zdarzają się wypad-
ki przy pracy, głównie z powodu 
niedostatecznego przygotowania 
do trudnej pracy i działań agencji 
pracy, czyli �rm zewnętrznych.
Był to jeden z tematów pierwszej 
audycji z cyklu Głos Pracownika, 
wyemitowanej w poniedziałek 13 

Głos Pracownika

stycznia br. o godz. 12.30. Będzie 
to stała, cotygodniowa emisja pro-
gramu. Audycja zawiera też sze-
reg informacji z rynku pracy oraz 
przegląd mediów związkowych. 
Chcesz wiedzieć, jakie masz pra-
wa i obowiązki jako pracownik? 
Jak negocjować z pracodawcą? Ja-
kie są tendencje na rynku pracy? 
Tutaj audycja…>>

Podpisz petycję
Trwa kampania społeczna o 

przywrócenie do pracy działa-
czy związkowych zwolnionych 
przez Castorama Polska, rozpo-
częta przez portal LabourStart na 
wniosek federacji związków za-
wodowych Uni Global Union oraz 
Krajowego Sekretariatu Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S”.

Apelujemy do wszystkich 
członków NSZZ „Solidarność” 
o wsparcie naszych Kolegów z 
Castoramy Polska, którzy zostali 

bezprawnie zwolnieni i o wzię-
cie udziału w kampanii. Możliwe 
jest korzystanie z odnośnika do 
kampanii w wersji polskiej oraz 
w wersji angielskiej:

Przypomnijmy, że 25 listopada 
ub.r. przed siedzibą Castoramy 
w Warszawie zebrali się w przed-
stawiciele „S” z całej Polski. Do-
magali się przywrócenia do pracy 
dziewięciu pracowników. Odbyły 
się też protesty pod sklepami Ca-
storamy. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/kamienie-pamieci
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/104630-krzysztof-dosla-o-bezpieczenstwie-w-polskich-portach-zatrudniani-sa-coraz-gorzej-wykwalifikowani-pracownicy
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4254
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4253
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