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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Bon turystyczny 
Rząd, w ramach wsparcia dla 

branży turystycznej, wprowadzi 
tysiączłotowy bon turystyczny. 
Osoby zatrudnione na umowę o 
pracę, które zarabiają  mniej niż 
przeciętne wynagrodzenie, będą 
mogły wykorzystać go na urlop 
w kraju. Bon będzie w 90 proc. sfi-
nansowany z budżetu państwa, 10 
proc. dołoży pracodawca.

Epicentrum na Śląsku
W maju na Górnym Śląsku i w 

Zagłębiu odnotowywano przyro-
sty zakażeń koronawirusem. Po 
raz pierwszy w historii polskiego 
górnictwa doszło do sytuacji, żeby 
trzeba było przerwać wydobycie 
z powodu epidemii wśród załogi. 
We wtorek 12 maja br. odnotowa-
no 595 nowych zakażeń w Polsce. 
Większość na Śląsku (łącznie po-
twierdzono tam 4271 przypadków 
koronawirusa). Pozostała część kra-
ju wygląda stabilnie. Więcej...>>

Szkolenie  
w czasie zarazy

Mimo nadzwyczajnego cza-
su pandemii Dział Szkoleń ZRG 
NSZZ „S” przeprowadził  12 maja 
br. szkolenie z Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych w 
formule online. Zgłosiło się dwa-
dzieścia osób z organizacji związ-
kowych. W sprawach dotyczących 
szkoleń prosimy o kontakt z kie-
rownikiem działu Ireną Jendą, tel. 
502 172 288, e mail: i.jenda@soli-
darnosc.gda.pl.
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Warto przekazać 1 procent po-
datku na Fundusz Stypendialny 
NSZZ „S”. Więcej...>>

Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Podwyżka zasiłku dla bezrobot-
nych oraz wypłata trzymiesięczne-
go świadczenia solidarnościowego 
ma nastąpić od 1 lipca br. To jeden 
z projektów resortu rodziny i pra-
cy. Jest to też artykułowany od 
dwóch miesięcy postulat NSZZ „S”. 
Nie było możliwości podwyższenia 
zasiłku od razu do 2500 zł, stąd po-
mysł prezydenta Andrzeja Dudy ze 
świadczeniem solidarnościowym, 
które ma przysługiwać przez trzy 

miesiące, do ustąpienia kryzysu 
związanego z epidemią korona-
wirusa. Świadczenie ma wynieść 
1200 zł. Zasiłek wzrośnie do 1300 
zł (obecnie od 603 zł do 880 zł „na 
rękę”). Wprowadzenie Dodatku 
Solidarnościowego dla tych, którzy 
utracili pracę w czasie epidemii jest 
punktem Umowy programowej 
NSZZ „S” z prezydentem Dudą. Od 
początku pandemii „S” postulowała 
podniesienie zasiłku. Teraz osoba 

na samozatrudnieniu, czy z mikro-
przedsiębiorstwa, otrzymuje 2 tys. 
zł postojowego miesięcznie z Fun-
duszu Pracy i Funduszu Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych, 
a z bezzwrotną pożyczką (5000 zł) 
i zwolnieniem z ZUS (1431 zł) daje to 
15 tys. zł przez trzy miesiące, a oso-
ba płacąca wszystkie składki, która 
straciła pracę ma 700 zł miesięcz-
nie, które przysługuje standardowo 
w takich sytuacjach. Więcej...>>

Sukces „S”. Od lipca podwyżka zasiłku 
i świadczenie solidarnościowe 

144 porady prawne związane z regulacjami ko-
lejnych tzw. tarcz antykryzysowych (1.0, 1.1, 2.0, 
3.0) udzielił organizacjom związkowym Dział praw-
ny ZRG NSZZ „S” w kwietniu br. Warto korzystać z 
fachowego wsparcia prawnego. Wprowadzenie 
przestoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru 
czasu pracy, stosowanie mniej korzystnych warun-
ków zatrudnienia wymaga zawarcia porozumienia 
ze stroną związkową. Bez porozumienia pracodaw-
ca nie ma jednostronnej możliwości wprowadzenia 
tych rozwiązań.  

– Zawarcia porozumienia jest czynnością niosącą 
ze sobą poważne skutki. Najczęściej porozumienia 
są zawierane na trzy miesiące. Dotyczą obniżenia 

czasu pracy i w ślad za tym także wynagrodzeń. Pra-
codawcy najczęściej proponują obniżenie o 20 pro-
cent. Od wytrwałości i umiejętności negocjacyjnych 
zależą zapisy w umowach – mówi radca prawny 
Iwona Jarosz-Lipkowska, koordynator Biura Prawne-
go ZRG NSZZ „S”  i dodaje, że warto zwrócić uwagę 
na jasno zapisane terminy w porozumieniach, by 
nie znalazły się w nich zapisy nieostre, które trudno 
będzie „odkręcić” lub zmiany w zakładowych regu-
laminach i układach pracy, które pozostaną na czas 
nieokreślony porozumieniem.  

Dział prawny: od poniedziałku do piątku od 
godz. 9.00 do 15.00, dzial.prawny@solidarnosc.gda.
pl, tel. 58 305 55 12. Więcej...>>

Prawnicy „S” radzą  

Premier Mateusz Morawiecki, 
minister zdrowia Łukasz Szumow-
ski i minister edukacji narodowej 
Dariusz Piontkowski ogłosili wpro-
wadzenie trzeciego etapu luzowa-
nia obostrzeń związanych z pan-
demią koronawirusa. Od 18 maja 
br. będą funkcjonować zakłady 
fryzjerskie i kosmetyczne w ry-
gorze sanitarnym. Na świeżym 
powietrzu będą funkcjonowały 
lokale gastronomiczne od 18 maja 
w formule ogródków restauracyj-
nych, a wewnątrz przy zachowa-
niu ograniczonej liczby klientów. 
Limit klientów w restauracji wy-
niesie jedna osoba na 4 m kw.

Od 25 maja mają być urucho-
mione zajęcia opiekuńcze dla 
dzieci w klasach I-III. Rodzice lub 
opiekunowie zdecydują o tym, czy 
poślą dziecko na zajęcia. Tego dnia 

Poluzowanie: ostrzyżemy się! 

do szkół powrócą ósmoklasiści 
oraz maturzyści, którzy będą po-
trzebowali konsultacji z nauczy-
cielami. Od 1 czerwca do szkół 
powrócić będą mogli wszyscy 

uczniowie, by mieli oni okazję po-
prawić oceny oraz skonsultować 
się z nauczycielami. Zmiany czeka-
ją też w komunikacji miejskiej i na 
stadionach. 

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/najwiecej-chorych-na-covid-19-przybywa-na-slasku-trudna-sytuacja-w-kopalniach
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zasilki-dla-bezrobotnych-wzrosna-zapewne-od-lipca-br-bedzie-dodatek-solidarnosciowy
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prawnicy-s-radza-przy-tarczy-w-czasie-pandemii-warto-skorzystac
https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
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7,4 proc.

HISTORIA

iBiS NR 20 (479) 13 MAJA 2020
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
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Szacuje się, że o tyle spadnie w tym roku PKB całej Unii Europejskiej. 
Natomiast w Polsce, wg ekspertów, zaledwie o 4,3 proc. 

Jechałem do pracy rowerem i widziałem, że ogromna rzesza ludzi albo 
nie ma maski w ogóle, albo ma je zsunięte na brodę. To nie jest odwa-
ga tylko lekceważenie tego, że można zarazić innych, to jest objaw 
egoizmu. Proszę, w przestrzeni publicznej nośmy te maski. Kiedyś nie 
były potrzebne, teraz mamy 300 osób na milion osób chorych. Nośmy 
te maski, by chronić innych.

minister zdrowia Łukasz Szumowski

Strzały do Ojca Świętego

Porcelana rusza w świat
MICHAŁ CZAPIEWSKI, przewodniczący NSZZ „S” w Zakładach 
Porcelany Stołowej  LUBIANA  SA komentuje:

– Dzięki zapisom ustawowym, które nie pozwalają na omijanie związ-
ków zawodowych przy negocjacjach porozumienia zarządu z załogą wy-
negocjowaliśmy znośne warunki na czas pandemii. Jeśli przedsiębiorca 
chce pieniędzy z „tarczy” i zmienia warunki, musi zawrzeć porozumienie. 

Jesteśmy dużą, znaczącą firmą. Dbamy o miejsca pracy, jak i o utrzy-
manie produkcji i rynku. Jednak sytuacja była i jest wyjątkowa. Musimy 
skorzystać ze środków z „tarczy antykryzysowej”. Trzeba było weryfikować
dostawy, głównie na rynki zagraniczne. Zarząd zaproponował skrócenie 
czasu pracy o 20 proc. i tym samym obniżenie płacy o 20 proc. Argumen-
tacja nasza była inna i przekonywująca. W porozumieniu znalazły się za-
pisy o 5 procentowych obniżeniach czasu pracy i pensji. Także wszelkie 
premie i nagrody, w tym te zapisane w układzie zbiorowym pracy, nagro-
dy jubileuszowe za staż pracy, muszą być zamrożone na czas pandemii. 

Nie zatrzymaliśmy zakładu, utrzymaliśmy miejsca pracy, co jest warun-
kiem korzystania z „tarczy” i utrzymaliśmy produkcję. Głównie dzięki kon-
traktowi niemieckiemu i dostawom do dwóch sieci sklepów spożywczych, 
które mimo epidemii koronawirusa były tam otwarte. To nam pozwoliło 
przetrwać, uratowało w najtrudniejszym momencie. Wznawiamy lada mo-
ment, po czasie zatoru, eksport. Towar zaczyna od nas wyjeżdżać. 

Od 16 do 18 maja br. w 100 
rocznicę urodzin św. Jana Pawła II 
zaplanowane są msze św., wystawy 
i koncerty oraz międzynarodowa 
modlitwa (16 maja) o ustanie epide-
mii z przesłaniem papieża Franciszka 
z Bergamo (Włochy). Przez środki 
masowego rzekazu łączyć się bę-
dziemy z Nowym Jorkiem (USA), Belo 
Horizonte (Brazylia) i Krakowem.  

Z kolei „Od Narodzin do Świę-
tości”  to tytuł wystawy obrazów 
z wizerunkiem Św. Jana Pawła II, 
którą będzie można zobaczyć od 17 
maja 2020 r. (godz. 11) w bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku. Ich autorem 
jest stoczniowiec Waldemar Cieślak 
z Remontowa Shipbuilding SA, któ-
ry papieskie portrety zaczął malo-
wać rożnymi technikami w 2005 r.   

Z szacunkowych danych za ma-
rzec i kwiecień wynika, że wolnych 
miejsc pracy i aktywizacji zawodo-
wej zgłaszanych do urzędów pra-
cy w woj. pomorskim jest mniej. 
W marcu było ich 6 689 (o ponad 
1,4 tys. mniej niż w lutym), a od 
1 do 17 kwietnia było to 2 549. 

Od 31 marca do 17 kwietnia 
bezrobotnych zarejestrowanych 
przybyło z 45,4 tys. do 47,2 tys. 
W skali kraju z danych MRPiPS wy-
nika, że stopa bezrobocia rejestro-

wanego wzrosła o 0,3 pkt. proc. 
z 5,4 proc. w marcu do 5,7 proc. w 
końcu kwietnia. Szacowana liczba 
bezrobotnych w kwietniu wynio-
sła 964,8 tys. osób i w porównaniu 
do poprzedniego miesiąca wzro-
sła o 55,4 tys. osób. W kwietniu br. 
pracodawcy zgłosili do urzędów 
pracy 57,5 tys. wolnych miejsc 
pracy, o 26 proc. mniej niż przed 
miesiącem. Obraz sytuacji będzie-
my mieli na początku lipca, kiedy 
upłyną okresy wypowiedzeń. 

13 maja 1981 r., jak co tydzień, na 
Placu św. Piotra w Watykanie odby-
wała się audiencja generalna. Tego 
dnia Ojciec Święty podczas porannej 
mszy św. dla gwardzistów powie-
dział: „Módlmy się, by Pan trzymał 
gwałt i fanatyzm z dala od murów 
Watykanu”.

Ukryty w tłumie Mehmet Ali 
Agca, 23-letni Turek, czekał na do-
godny do oddania strzału moment. 
Obserwował. Nie przewidział, że Jan 
Paweł II pochyli się by wziąć w ramio-
na dziewczynkę, Sarę Bartoli. Na mo-
ment Agca stracił cel z oczu. O godz. 
17:19, w pogodny majowy wieczór, 
padły strzały. Zamachowiec trafił pa-
pieża w brzuch oraz w dłoń. „Biskup 
w bieli upadł”.  Spłoszone rzymskie 
gołębie poderwały się do lotu. Prze-
rażającą ciszę, jaka na moment zapa-
dła, przerwały krzyki, nawoływania 
i warkot białego jeepa. Płacz mieszał 
się ze słowami modlitwy.

Nieopodal kolumnady Berni-
niego ranny papież został przenie-
siony do „R” ofiarowanej kilka dni
wcześniej przez rzymskich lekarzy. 
Przejazd przez zakorkowane ulice 

Rzymu do polikliniki Agostino Ge-
melli, mimo, że załodze karetki nie 
towarzyszyła eskorta, zajął tylko 
osiem minut. O godz. 17.55 za-
mknęły się drzwi sali operacyjnej, 
o 23.25 prof. Castiglioni  powie-
dział, że lekarze zrobili wszystko 
co możliwe, pozostaje czekać...  

Kula o kilka milimetrów minęła 
tętnicę główną, której uszkodzenie 
to natychmiastowa śmierć. Oszczę-
dziła rdzeń kręgowy. Papież oca-
lenie opisał słowami: „Jedna ręka 
strzelała, a inna kierowała kulę” i da-
lej: „we wszystkim, co mnie w tym 
właśnie dniu spotkało, odczułem 
niezwykłą macierzyńską troskę 
i opiekę, która okazała się mocniej-
sza od śmiercionośnej kuli”.

13 mają 1917 r. w Fatimie, o tej 
samej wieczornej porze, po godz. 17, 
po raz pierwszy  Francisco i Jacincie 
Marto oraz Luci Santos objawiła się 
Matka Boska.  W rok po zamachu Jan 
Paweł II przybył do Fatimy i złożył na 
ołtarzu pocisk. Jest w koronie Matki 
Boskiej Fatimskiej. Zakrwawiony 
biały pas sutanny wisi obok obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej.  

1981

Bezrobocie rośnie

W hołdzie 
Świętemu  

18 maja, w dniu papieskich 
urodzin w sanktuarium w Krako-
wie odprawiona będzie msza św. 
(transmisja w TVP 3) oraz koncert 
„Santo Subito. Prorok naszych 
czasów”. W najnowszym numerze 
„Magazynu Solidarność” publiku-
jemy artykuł o św. Janie Pawle II 
pt. „Narodziny dla Boga, dla świa-
ta, dla Polski”.

12 maja br. Sejm przyjął głosami 
Zjednoczonej Prawicy i Konfedera-
cji nową ustawę regulującą zasady 
wyboru prezydenta RP w sposób 
mieszany w wyjątkowym stanie 
pandemii. Wybory prezydenckie, 
które miały odbyć się 10 maja br. 
według uchwały PKW nie odbyły 
się, gdyż „brak było możliwości 
głosowania na kandydatów”. De-
cyzja o wyznaczeniu daty wybo-
rów znów należy do marszałek 
Sejmu Elżbiety Witek. Kadencja 
prezydenta Andrzeja Dudy upły-
wa 6 sierpnia br. 

Ustawa zakłada uruchomie-
nie tradycyjnych komisji wybor-
czych w lokalach wyborczych, 
będzie też możliwość głosowania 
korespondencyjnego oraz przy-
wraca rolę Państwowej Komisji 
Wyborczej w organizacji wybo-
rów. Wyborca, który zgłosi zamiar 
głosowania korespondencyjnego 
w kraju, ma otrzymać z urzędu 
gminy, nie później niż 5 dni przed 
dniem wyborów, pakiet wyborczy.
Za przyjęciem ustawy głosowało 
244 posłów, 137 było przeciw, a 77 
wstrzymało się od głosu. 
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Wybory prezydenckie mieszane 

„Głos Pracownika”
Radio Gdańsk zaprasza w każdy po-
niedziałek o godz. 12.30. Audycje 
dostępne są także on-line...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika
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