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Wniosek o kasację
– W sprawie Natalii Nitek-

-Płażyńskiej otrzymaliśmy wyrok 
wraz z uzasadnieniem i będziemy 
składać kasację do Sądu Najwyż-
szego w tej bulwersującej sprawie 
– zapowiedziała fundacja Reduta 
Dobrego Imienia. Przypominamy, 
że zgodnie ze zdumiewającym 
wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
w Gdańsku, Natalia Nitek-Płażyń-
ska ma przeprosić Hansa G. za to, 
że nagrywała jego wypowiedzi. 
Niemiec siebie samego nazywał 
hitlerowcem, wygrażał, że zabiłby 
wszystkich Polaków, a w swoich 
wypowiedziach posługiwał się 
mową nienawiści używaną przez 
nazistów w czasie okupacji. 

Stoczniowe pamiątki
Zapraszamy do udziału w kon-

kursie, który odbywa się w związku 
z obchodami 40 rocznicy powsta-
nia NSZZ „Solidarność”, a także 50 
rocznicą wydarzeń Grudnia ’70. 
Wielu z nas ma osobiste wspomnie-
nia związane z tymi wydarzeniami. 
Część z nich zapewne nigdy nie 
ujrzała światła dziennego. Zachę-
camy do opowiedzenia o osobi-
stych doświadczeniach. Opowieści 
i zdjęcia można wysyłać na adres: 
t.modzelewski@solidarnosc.gda.pl. 

Zmuszani do 
sprzedaży?  

W słupskich autobusach miej-
skich ponownie można kupić 
bilety, ale, jak zwraca uwagę An-
drzej Turowski, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” w MZK Słupsk, 
kierowcy zostali przymuszeni do 
sprzedaży.  
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Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

„Solidarność” chroni 
przed zwolnieniem

Firmy, w których funkcjonu-
je „Solidarność”, praktycznie nie 
zwalniają pracowników, a ogra-
niczenia, przestoje i obniżki 
wynagrodzeń wprowadzane są 
w ramach porozumień, często ko-
rzystniejszych niż dopuszczają to 
zapisy tarczy – to najważniejsze in-
formacje, jakie zostały przekazane 
przez szefów zarządów regionów 
i sekretariatów branżowych pod-
czas spotkania z Komisją Krajową 
Związku. 

W ponad 90 procentach przy-
padków przedsiębiorstwa wpro-
wadzające ograniczenia w związku 
z kryzysem wywołanym pande-
mią, gdzie funkcjonują organiza-
cje NSZZ „Solidarność” nie urucho-
miły zwolnień grupowych. Dzieje 
się tak mimo ogólnego wzrostu 
bezrobocia. Zdaniem liderów to 
dowód, że związki zawodowe są 
skuteczną ochroną przed zwol-

nieniem. Potwierdzeniem takiego 
stanu rzeczy są m.in. informacje o 
składkach związkowych wpływa-
jących do regionów, które mimo 
kryzysu i ograniczeń są praktycz-
nie na tym samym poziomie. 

Dużo gorsza jest sytuacja 
w firmach gdzie nie ma związ-
ków zawodowych, szczególnie 
tych z kapitałem zagranicznym. 
W wielu regionach okazało się, 
że pracodawcy bez jakiejkolwiek 
kontroli zwalniają, choć w wielu 
przypadkach nie jest to określa-
ne w ten sposób, ponieważ cho-
dzi o umowy cywilnoprawne lub 
osoby najęte za pośrednictwem 
agencji pracy tymczasowej. Wiele 
regionów zgłasza też coraz po-
wszechniej pojawiające się pró-
by wykorzystywania przez firmy
kryzysu do wyciągania pieniędzy 
z państwowego wsparcia w ra-
mach tarczy.

N o w a 
umowa pro-
g r a m o w a , 
która została 
p o d p i s a n a 
przez „So-
l i d a r n o ś ć ” 
i Andrze-
ja Dudę to 

pewna kontynuacja współpracy 
rozpoczętej pięć lat temu. Poka-
zała ona, tak jak i działania prezy-
denta, że warto było mu zaufać. 
Pięć lat funkcjonowania Andrzeja 
Dudy nie były jedynie czasem 
haseł i obietnic bez pokrycia. Z 
istotnych postanowień, jest jedna 
rzecz, której nie udało się zrealizo-
wać i dlatego została umieszczona 
w nowym porozumieniu. Chodzi o 
emerytury uzależnione od czasu 
składkowego. Ale istotny jest fakt, 
że temat nie umknął uwadze pre-
zydenta i jeśli tylko będzie to moż-
liwie, jeśli zostanie wybrany na 
następną kadencję, to sprawa sta-
nie się jednym z priorytetów, aby 
za pięć lat mógł powiedzieć, że 
również i ten postulat został zre-
alizowany. Widzimy tez szereg in-
nych działań prezydenta Andrzeja 
Dudy, w oparciu o które możemy 
powiedzieć, że wywiązał się z tego 
co obiecywał. Reagował także na 
nasze bieżące prośby o interwen-
cje. Dotyczyły one np.  propozycji 
legislacyjnych czy przeprowadze-
nia rozmowy z przedstawicielami 
rządu co do spraw, z którymi się 
nie zgadzaliśmy. Przykład z ostat-
nich tygodni, to rządowy projekt 
„trzeciej tarczy”, który zawierał 
cały szereg  rozwiązań nieko-
rzystnych dla pracowników. Dzię-
ki zaangażowaniu się Związku i 
pana prezydenta zapisy te zostały 
usunięte. To tylko przykłady, ale 
głównym motorem do rozmowy o 
porozumieniu na nową kadencję, 
jakie ostatecznie zostało podpisa-
ne, było podsumowanie ostatnich 
pięciu lat. 

Krzysztof Dośla, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność” na podstawie 
rozmowy z Radiem Gdańsk

NASZYM ZDANIEM

Poparcie  
dla Andrzeja Dudy 

Trzydziestu trzech przewodniczących zarządów regionów  
oraz 15 przewodniczących sekretariatów branżowych przez dwa dni 
relacjonowało przed Prezydium KK sytuację poszczególnych firm.

W piątek 28 maja odbędzie się 
kolejne szkolenie on-line organizo-
wane przez Region Gdański NSZZ 
„Solidarność”. Będzie poświęcone 
zagadnieniu mobbingu. Zgłosze-
nia przyjmuje kierownik Działu 
Szkoleń Irena Jenda (tel. 502 172 
288, e mail: i.jenda@solidarnosc.
gda.pl). – Wybraliśmy rozwiązanie, 
które jest proste i pozwalające na 
wzięcie udziału w konferencji z 

poziomu przeglądarki interneto-
wej. Dzięki temu wystarczyło klik-
nąć, aby wziąć udział w szkoleniu 
– opowiada prowadzący zajęcia 
Przemysław Sąpór.  

– W przyszłości również będzie-
my prowadzili szkolenia on–line, 
ale nie zamiast, tylko oprócz tych 
odbywających się w tradycyjnej, 
stacjonarnej formule – informuje 
Irena Jenda. 

Szkolimy w internecie

https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
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Tyle pracowników z Pomorza objętych zostało pomocą z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. – Blisko 180 mln złotych 
trafiło już na konta pomorskich pracodawców, a wsparcie finansowe
otrzymało dotychczas prawie 1200 firm z terenu województwa – in-
formuje Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 

Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba 
zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje 
władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie 
może zabraknąć Solidarności. 

Jan Paweł II podczas audiencji 11 listopada 2003 roku 

„Głos Pracownika” o szkołach

Koronawirus:  
Jak wyglądają porozumienia?

– Decyzja o możliwości otwar-
cia przez samorządy żłobków 
i przedszkoli, to odpowiedź na 
potrzeby społeczne. Ludzie, którzy 
mają małe dzieci, muszą po prostu 
wrócić do pracy, a często nie mają 
z kim ich zostawić. Dla nas jest naj-
ważniejsze, żeby działo się to z za-
chowaniem zasad bezpieczeństwa 
– mówiła w audycji „Głos pracow-
nika”, Monika Ćwiklińska, rzecznik 
prasowy Krajowej Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność”.

W każdy poniedziałek o go-
dzinie 12.30 „Głos pracownika” na 
antenie Radia Gdańsk. Udział w au-
dycji biorą, oprócz pracowników, 
ekonomiści, prawnicy, wykładowcy 
wyższych uczelni oraz związkowcy. 
Wszystkich dotychczasowych 
edycji można posłuchać  
TUTAJ ...>>

Czas przez który można ko-
rzystać z dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego został ponownie 
przedłużony, tym razem do 14 
czerwca. – Jeżeli placówka opie-
kuńczo-wychowawcza jest już 
otwarta to rodzice zadecydują czy 
poślą dziecko do przedszkola lub 
żłobka czy skorzystają z dodatko-
wego świadczenia – mówi Krzysz-
tof Cieszyński, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS w Gdańsku. 

Dodajmy, że otwarcie placó-
wek jest możliwe, ale nie obo-
wiązkowe. Decyzja zależy od 
organu założycielskiego i po-
winna być podjęta we współ-

pracy z powiatowymi służbami 
sanitarnymi, po przeanalizowa-
niu sytuacji epidemiologicznej 
w rejonie oraz po konsultacji 
z rodzicami.

Dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy nadal będzie przysługiwał 
rodzicom dzieci w wieku do 8 
roku życia oraz opiekunom dzie-
ci do 16 lat, jeśli mają orzeczenie 
o niepełnosprawności; do 18 lat, 
w przypadku orzeczenia o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności oraz rodzi-
com dzieci, które mają orzecze-
nie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego. 

Zasiłek opiekuńczy jeszcze dłużej

Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Gdańsku przygotował raport, 
w którym podsumował zawierane 
w związku z tarczą antykryzysową 
porozumienia pracowników i pra-
codawców. 

Przypomnijmy, że marcowa 
ustawa o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19 oraz wywołanych 
nim sytuacjach kryzysowych prze-
widuje szereg rozwiązań mających 
na celu zachowanie miejsc pracy. 
Szczegóły są ustalane poprzez po-
rozumienia z organizacjami związ-
kowymi, a jeżeli takich nie ma to 
z przedstawicielami pracowników. 
W każdym przypadku pracodawca 
zobowiązany jest przekazać kopię 
ustaleń do inspektoratu pracy. 

Jak informuje OIP w Gdańsku 
w większości porozumień zastoso-

wane zostały zarówno rozwiązania 
związane z przestojem ekonomicz-
nym, jak i przewidujące obniżenie 
wymiaru etatu. Zawierane były 
również dodatkowe postanowie-
nia dotyczące wydłużenia okresu 
rozliczeniowego. 

Poza tym zgłaszone do OIP 
w Gdańsku porozumienia wska-
zywały stosunkowo krótkie 
okresy przez które miałyby obo-
wiązywać (np. 2 lub 3 tygodnie), 
ale obecnie porozumienia te są 
przedłużane i przewidują przy-
najmniej 3-miesięczny okres 
obowiązywania. 

Na łączną liczbę 33 porozu-
mień dotyczących zastosowania 
mniej korzystnych warunków na 
podstawie ustawy antykryzyso-
wej 7 dotyczyło ograniczenia 
postanowień układów zakłado-
wych. 

Sztandary „Solidarności” w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Rok 1996. 
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Solidarność towarzyszyła ca-
łemu okresowi pontyfikatu Ojca
Świętego. Kilka dni temu, w ra-
mach upamiętnienia rocznicy 
urodzin Jana Pawła II budynek Re-
gionu Gdańskiego Związku został 
ozdobiony flagami „Solidarności”
oraz papieskimi JPII. Z kolei w Ba-
zylice św. Brygidy odprawiona 
została msza święta, po której 
nastąpiło otwarcie wystawy „Od 
narodzin do świętości”. 

Organizatorami wystawy są 
Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” oraz Komisja Międzyzakła-
dowa NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Remontowa Shipbuilding S.A.

– Jan Paweł II jest dla mnie wielką 
postacią. Jego pogrzeb bardzo mnie 
wzruszył. Przygotowując obrazy 
chciałem dać coś od siebie dla Pa-
pieża – mówi autor prac Waldemar 
Cieślak. 

Wystawa „Od narodzin do 
świętości” to 19 obrazów, z któ-
rych znaczna część była prezen-
towana wcześniej podczas werni-
saży „W hołdzie Janowi Pawłowi II, 
„Był jest i będzie” oraz „Człowiek 
blisko Boga”. – Część obrazów zo-
stała przedstawiona dekadę temu, 
kolejne można było zobaczyć 5 
lat temu, ale są też inne, które 
powstały od tego czasu. Domalo-
wałem je m.in. w ubiegłym oraz 
w tym roku, ponieważ uważałem, 

że będą pasować. Na tej wystawie 
zebrałem wszystkie razem – mówi 
Waldemar Cieślak. 

Rok temu o tej porze można 
było oglądać inną wystawę; „Oj-
ciec Święty z Solidarnością – Soli-
darność z Ojcem Świętym”. Została 
zaprezentowana obok historycz-
nej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, 
gdzie odbywała się konferencja 
naukowa „Obudził w nas Solidar-
ność. W 40. rocznicę Pierwszej Piel-
grzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”. 
Jak powiedział wówczas jeden 
z gości wydarzenia premier Mate-
usz Morawiecki to właśnie podczas 
pierwszej pielgrzymki do Polski 
papież obudził w Polakach solidar-
ność. – Przyniósł też do Polski coś 
wyjątkowego w tamtych latach 
wielkich i głębokich podziałów. Oj-
ciec Święty był ojcem porozumie-
nia między Polakami – powiedział 
premier. – To porozumienie dało 
też późniejszy posiew wolności.

Polecamy również artykuły na 
naszej stronie internetowej 
 „Przed stu laty urodził się Karol 

Wojtyła: narodziny dla Boga, 
dla świata, dla Polski”. Można 
go przeczytać TUTAJ...>>

 Strzały do Ojca Świętego. 
Ocalenie przyszło przez Ma-
ryję. Można go przeczytać  
TUTAJ...>>

100-lecie urodzin Jana Pawła II

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przed-stu-laty-urodzil-sie-karol-wojtyla-narodziny-dla-boga-dla-swiata-dla-polski
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/strzaly-do-ojca-swietego-ocalenie-przez-maryje
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika
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