
19 (478)
6 MAJA 2020

SKRÓTEM

iBiS NSZZ

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Region szkoli i radzi 
w sieci

Wychodząc naprzeciw sytuacji 
w jakiej znaleźliśmy się w związku 
z epidemią, Dział Szkoleń Zarządu 
Regionu Gdańskiego po raz pierw-
szy zorganizował szkolenie online. 
Było ono poświęcone tematowi 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Specjalnych. W zmienionej formule 
funkcjonują również inne działy. 
Np. poprzez e-mail oraz telefonicz-
nie udzielonych zostało ponad 140 
porad prawnych. Oprócz tego, aby 
umożliwić klientom Biura Pracy do-
stęp do poradnictwa, umożliwiliśmy 
konsultacje z doradcą zawodowym 
on-line. Szerzej o pracy Zarządu Re-
gionu Gdańskiego „S” w ostatnim 
wydaniu „Magazynu Solidarność”. 

Msza zamiast 
pielgrzymki 

Mimo odwołania uroczystych 
obchodów 1 maja do Narodowe-
go Sanktuarium Świętego Józefa 
w Kaliszu przybyły delegacje ro-
botników, pracodawców i człon-
kowie NSZZ Solidarność, aby dać 
świadectwo oddania się Świętemu 
Józefowi w opiekę. – Dziś musimy 
być silni, zjednoczeni, wspólnie się 
modlić, tak jak 40 lat temu, by móc 
wspólnie pokonać niewidzialnego 
wroga – podkreślali uczestnicy 
wydarzenia.
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Prezydent RP Andrzej Duda 
ubiegający się o ponowny wybór 
oświadcza, że (…) w swojej dru-
giej kadencji będzie nadal pro-
wadził politykę rozwoju służącą 
społeczeństwu poprzez:
 utrzymanie wsparcia dla ro-

dzin, w tym poprzez programy 
społeczne jak w szczególności 
500+ i 13 emerytura, 

 ochronę miejsc pracy, wsparcie 
dla silnej polskiej gospodarki 
oraz promocję patriotyzmu 
gospodarczego, 

 wprowadzenie Dodatku Soli-
darnościowego dla tych, którzy 
utracili pracę w czasie epidemii, 

 wsparcie ochrony zdrowia w 
ramach systemu publicznej 
służby zdrowia, w tym poprzez 
wprowadzenie Funduszu Me-
dycznego, z dodatkowymi środ-
kami na leczenie onkologiczne 
oraz leczenie chorób rzadkich, 

 walkę z ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym, a także 
integrację i rozwój usług spo-
łecznych,  

 wzmocnienie dialogu społecz-
nego jako istotnego elementu 
ustroju gospodarczego państwa 
opartego na fundamencie spo-
łecznej gospodarki rynkowej

 kontynuację reformy systemu 
emerytalnego, z uwzględnie-
niem interesu pracowników o 
najdłuższym stażu pracy oraz 
przy zachowaniu prawa do 
emerytury w ustawowo okre-
ślonym wieku nie później niż 
60 laty dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn
W imieniu Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” przewodniczą-
cy Piotr Duda oświadcza, że treść 
programu wyborczego (…) jest 
zbieżna z celami programowymi 
NSZZ „Solidarność” (…)
Pełną treść porozumienia moż-
na przeczytać na naszej stronie 
TUTAJ >> 

Umowa programowa 
(fragmenty)

Podpisaliśmy umowę 
z prezydentem Andrzejem Dudą

Wczoraj w Warszawie przewod-
niczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda oraz pre-
zydent RP Andrzej Duda podpisali 
umowę programową. Tym samym 
„Solidarność” udzieliła poparcia 
w wyborach prezydenckich. 

– Umowa jest zgodna z naszy-
mi postulatami, jest polityczną 
gwarancją, że prezydent Andrzej 
Duda będzie dbał o nasze postu-
laty. Mogę powiedzieć już teraz 
do wszystkich członków związku 
oraz wszystkich pracowników: 
Głosujcie na Andrzeja Dudę – po-
wiedział podczas konferencji pra-
sowej, przewodniczący KK NSZZ 

„Solidarność”. – Wybory prezy-
denckie to wybory obywatelskie, 
a nie partyjne. „Solidarność” w 
ostatnich latach wskazywała kan-
dydata, którego Związek popierał 
– dodał.  

Kandydat na prezydenta po-
dziękował „Solidarności” za popar-
cie. – Godne życie w bezpiecznej 
Polsce to nie tylko hasło, ale wizja. 
Gospodarka, podatki powinny 
sprzyjać obywatelom, a tak się nie 
dzieje. Jako prezydent chciałabym 
stać na straży dialogu społeczne-
go i być jego patronem – mówił 
Andrzej Duda. 

Więcej...>>

Umowa programowa została podpisana we wtorek, 5 maja 
w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Warszawie.

Wybory prezydenckie i parla-
mentarne 2015 roku wprowadziły 
nową jakość do życia polityczne-
go w naszym kraju. Do tej pory 
politycy przed wyborami udawali, 
że na poważnie traktują swój pro-
gram wyborczy, a Polacy udawali, 
że im wierzą. „Obietnice politycz-
ne wiążą tylko tych, którzy w nie 
wierzą”, „Dwa razy obiecać, to jak 
raz dotrzymać” – tak mówili na 
„taśmach prawdy” z restauracji 
Sowa i Przyjaciele Radosław Si-
korski i Jacek Rostowski. Ostatnie 
lata pokazały, że Polacy chcą, aby 
nimi rządzili politycy, którzy przy-
najmniej starają się realizować 

program zaproponowany w cza-
sie kampanii wyborczej. I nie cho-
dzi o to, żeby w stu procentach od 
razu zrealizować wszystko, ale aby 
przynajmniej próbować realizo-
wać przedwyborcze obietnice, w 
miarę możliwości. Ostatnie pięć lat 
pokazały, że Związek zawsze mógł 
liczyć na Andrzeja Dudę, który nie 
tylko w deklaracjach starał się być 
wierny ideałom „Solidarności”. An-
drzej Duda podąża drogą wyzna-
czoną przez śp. prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego.
Cały artykuł można przeczytać w 
majowym wydaniu „Magazynu So-
lidarność”. 

W „Magazynie Solidarność” 
pięć lat prezydentury

31 sierpnia zostaną wręczone 
stypendia z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „S”. Więcej...>>

Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122
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https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/umowa-programowa-miedzy-solidarnoscia-a-prezydentem-rp-podpisana
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-prezydent-andrzej-duda-tresc-umowy-programowej
https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
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U tylu osób na Pomorzu zdiagnozowano dotychczas koronawirusa (dane 
ze środy, 6 maja). Najwięcej w Gdańsku (179), powiecie wejherowskim (135) 
oraz Gdyni (43). Najmniej w powiatach bytowskim, chojnickim, malborskim 
oraz kwidzyńskim (po 1 osobie). Dotychczas zmarło 20 osób. W powiatach 
człuchowskim i sztumskim nie zdiagnozowano żadnego przypadku.

Na pewno nikt tego kryzysu nie przejdzie suchą nogą. Już docierają do 
nas informację, że bezrobocie będzie większe. Stąd postulat „Solidarno-
ści”, żeby podwyższyć zasiłek dla bezrobotnych. Przynajmniej dla tych, 
którzy tracą pracę w wyniku pandemii. 

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
na antenie Radia Gdańsk

ZUS WYJAŚNIA

„Głos Pracownika” w Radiu Gdańsk

Marek Mrozkowiak, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w PGE Energia Ciepła, oddział Wybrzeże 
w Gdańsku

– Część pracowników, a więc te osoby, które 
mogą, pracują zdalnie i wykonują swoje obowiązki 
z domów. Pozostali, kluczowi dla firmy i przychodzą-
cy do zakładu, są szczególnie chronieni. Osoby wy-
konujące swoją pracę w miejscach ważnych dla fir-

my są upoważnione do przebywania w tych miejscach bez dostępu osób 
postronnych. Na miejscu mamy do dyspozycji środki do dezynfekcji rąk, 
klawiatur, komputerów, a także rękawiczki oraz maseczki. Również osoby, 
które przychodzą z zewnątrz muszą być wyposażone w środki ochrony 
indywidualnej. Podobnie jest w przypadku przyjeżdżających kierowców. 
Ci, jeśli nie posiadają maseczek, mogą takie od nas otrzymać. Poza tym 
przy wejściu na zakład każdy jest kontrolowany kamerą termowizyjną 
i w ten sposób firma sprawdza temperaturę. Ewentualnie wykonywane
jest też badanie tradycyjnym termometrem.

Pod względem praw pracowniczych nic się z powodu koronawiru-
sa nie zmieniło. Nie ma zwolnień, nie zostały obcięte wynagrodzenia. 
Wszystkie przepisy są przestrzegane w sposób bardzo restrykcyjny, po-
nieważ jesteśmy specyficznym zakładem. Nie możemy pozwolić sobie
na to, żeby wpuścić kogoś z zewnątrz, która zakazi personel obsługujący 
urządzenia kluczowe dla aglomeracji gdańskiej. 

Praca w czasie koronawirusa

Wprowadzone w odpowiedzi na pandemię ograniczenia, np. te doty-
czące przebywania w miejscach publicznych, zamknięcie większości 
firm usługowych oraz inne zakazy, odbijają się na gospodarce. Zapo-
trzebowanie na pracowników spada, ale niezbyt gwałtownie. 

Programy pomocowe rządu, 
wpływ pandemii koronawirusa na 
gospodarkę pracowników i konsu-
mentów i zawód przyszłości – to nie-
które z  tematów, które zostały podję-
te w ostatnim wydaniu audycji „Głos 
pracownika”. Jest ona emitowana w 
każdy poniedziałek o godzinie 12.30. 

– Dwie pierwsze tarcze opinio-
waliśmy po fakcie i zgłosiliśmy kry-
tyczne uwagi do obu – relacjonował 

Tadeusz Majchrowicz, wiceprze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
“Solidarność”. – Najbardziej zszoko-
wała nas jednak tarcza 3.0. Najważ-
niejsze, że udało się pewne zapisy 
wycofać. Po raz kolejny nie zawie-
dliśmy się na prezydencie Andrze-
ju Dudzie. Gdyby nie jego mocne, 
zdecydowane stanowisko, mógł ten 
projekt trafić na Radę Ministrów.

Link do audycji...>>
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Sytuacja na rynku pracy 
w czasie epidemii

– Okres pobierania dodat-
kowego zasiłku opiekuńczego 
został przedłużony do 24 maja 
– informuje Krzysztof Cieszyński, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa pomorskiego.  

Przypominamy, że zgodnie z 
rozporządzeniem z ubiegłego ty-
godnia od 6 maja mogą działać 
placówki opiekuńcze jak żłobki, 
przedszkola, oddziały przedszkol-
ne w szkołach. Jednocześnie wy-
dłużony został dodatkowy zasiłek. 
Stąd taka dwutorowość? 

Jak zwraca uwagę rzecznik ZUS 
otwarcie placówek jest możliwe, 
ale nie obowiązkowe. Decyzja zale-
ży od organu założycielskiego i po-
winna być podjęta we współpracy 
z powiatowymi służbami sanitar-
nymi, po przeanalizowaniu sytuacji 
epidemiologicznej w rejonie oraz 
po konsultacji z rodzicami.

– Nawet jeżeli władze samo-
rządowe zdecydują o otwarciu 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dłużej

placówek, rodzice mają wybór 
czy posłać do nich dziecko czy 
nie. Jeśli mimo otwartego żłob-
ka lub przedszkola się na to nie 
zdecydują, to będą mogli da-
lej pobierać dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy – mówi Krzysztof 
Cieszyński. 

Na podstawie przepisów zasi-
łek nadal będzie przysługiwał ro-
dzicom dzieci w wieku do 8 roku 
życia oraz opiekunom dzieci do 16 
lat, jeśli mają orzeczenie o niepeł-
nosprawności; do 18 lat, w przy-
padku orzeczenia o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności oraz rodzicom dzieci, 
które mają orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

– Obecny kryzys, pomimo że ma 
zupełnie inne podłoże niż te, z któ-
rymi mierzyliśmy się w przeszłości, 
to podobnie jak poprzednie będzie 
„na nowo” kształtował sytuację na 
rynku pracy – zwraca uwagę Woje-
wódzki Urząd Pracy w Gdańsku w 
udostępnionym podsumowaniu. 

Dane za marzec 2020 nie wska-
zywały jeszcze znacznego wzrostu 
liczby osób bezrobotnych zareje-
strowanych w powiatowych urzę-
dach pracy m.in. z uwagi na utrud-
nienia w kontaktach z urzędami 
pracy. Rejestracje miały głównie 
charakter elektroniczny. Wyraźny 
za to był spadek liczby zgłoszo-

nych przez pracodawców ofert 
pracy.

Wg szacunkowych danych za 
marzec i kwiecień – wolnych miejsc 
pracy i aktywizacji zawodowej zgła-
szanych do urzędów pracy w wo-
jewództwie pomorskim jest coraz 
mniej. W marcu było ich 6 689 (to o 
ponad 1 400 mniej niż w lutym), na-
tomiast w okresie 1-17 kwietnia ich 
liczba wyniosła 2 549. Należy jednak 
podkreślić, że szacowany w bieżą-
cym miesiącu spadek nie wydaje się 
gwałtowny, co świadczy o tym, że 
pomorscy przedsiębiorcy, pomimo 
trudności, nie rezygnują z zatrud-
niania kolejnych pracowników.
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/109887-tarcze-antykryzysowe-i-zawod-przyszlosci-solidarnosc-nie-zawiedlismy-sie-na-prezydencie-andrzeju-dudzie?fbclid=IwAR2ojIBu1i8lsrhnuPo9q9lyidKmPIZ7IsH_-zqWV0RQ2BAWAHEM6ZZqezc
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