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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

19,90 więcej  
dla bezrobotnych

Niespełna 20 zł – o tyle wzrasta 
z powodu corocznej waloryzacji 
zasiłek dla bezrobotnych (jest „aktu-
alizowany” co roku w czerwcu). Tym 
samym przez pierwsze trzy miesią-
ce wynosi 881,30 zł, po czym osoba 
bezrobotna dostaje 692 zł miesięcz-
nie. Dodajmy, że premier Mateusz 
Morawiecki obiecał, że kwota zasił-
ku wzrośnie do 1200 złotych. 

Tam pracowała  
Anna Walentynowicz

Dawne miejsce pracy Anny 
Walentynowicz zostało ponownie 
otwarte dla zwiedzających. Oprócz 
wystawy o legendzie „Solidarności” 
oraz możliwości wejścia do jednej 
z suwnic przygotowane zostały 
nowe atrakcje. Morska Fundacja 
Historyczna nie tylko rozbudowała 
wystawę „Historia Stoczni Gdań-
skiej 1844-2019” o nowe ekspona-
ty, ale przygotowała również zu-
pełnie nową ekspozycję o szeroko 
rozumianym życiu w czasach PRL. 
Wystawa przybliża mechanizmy 
ustrojowe, które obowiązywały 
przed 1989 rokiem oraz pokazuje 
meandry życia codziennego w so-
cjalistycznej rzeczywistości. 

Wystawa IPN 
i „Godności”

W trzydziestą trzecią rocznicę 
pielgrzymki Jana Pawła II 1987 
roku Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Gdańsku razem ze Sto-
warzyszeniem „Godność” zapra-
szają wszystkich na uroczystość 
złożenia kwiatów pod papieską ta-
blicą. Wydarzenie odbędzie się 12 
czerwca o godz. 12.00 na Wester-
platte. Obchodom będzie towa-
rzyszyła prezentacja wystawy „To 
jest nasza Ojczyzna – to jest nasze 
„być” i nasze „mieć”. Jan Paweł II w 
Trójmieście – czerwiec 1987” autor-
stwa Sławomira Formelli i Elżbiety 
Strehlau, archiwistów Oddziało-
wego Archiwum IPN w Gdańsku. 
Na panelach przedstawiono naj-
ważniejsze wydarzenia związane 
z przebiegiem pielgrzymki Jana 
Pawła II na Pomorze w dniach 11 
i 12 czerwca 1987 r. 

Jest podpis prezydenta i termin wyborów 

W związku ze znoszeniem kolejnych restrykcji sanitarnych wy-
nikających z pandemii koronawirusa, w poniedziałek, 1 czerwca 
zmieniły się zasady pracy poszczególnych biur - większość jest 
już otwarte dla interesantów i pracuje od w godzinach od 9 do 
16 za wyjątkiem Działu Prawnego (od godziny 9 do 15) oraz Biura 
Pracy (pozostaje nieczynne). Godziny obowiązują do najbliższego 
piątku, 5 czerwca. 
Pracownicy pełnią dyżury rotacyjnie, a jeśli daną sprawę można 
załatwić zdalnie (poprzez telefon albo e-mail), to prosimy o sko-
rzystanie z tej możliwości.
Kontakt do sekretariatu: 58 308 43 52 oraz prezydium@solidar-
nosc.gda.pl. Dzwonić można również do terenowych oddziałów Zarządu Regionu Gdańskiego: Chojnice: 
502 172 285, Gdynia: 515 240 490, Kościerzyna: 502 172 282, Lębork: 663 775 705, Malbork: 516 059 047, 
Starogard Gdański: 502 172 281, Tczew: 506 074 609 oraz Wejherowo: 502 486 003.

Jak pracuje Region Gdański „Solidarności”?

Wybory prezydenckie odbędą 
się 28 czerwca. Druga tura wybo-
rów, jeśli będzie wymagana, zosta-
nie zorganizowana dwa tygodnie 
później, czyli 12 lipca. 

– Prezydent Andrzej Duda 
podpisał ustawę o szczególnych 
zasadach organizacji wyborów po-
wszechnych na Prezydenta RP zarzą-
dzonych w 2020 roku z możliwością 
głosowania korespondencyjnego 
– poinformował we wtorek rzecznik 
prezydenta Błażej Spychalski.

Ustawa w sprawie organizacji 
wyborów zakłada, że głosowanie 
odbędzie się metodą mieszaną: 
w lokalach wyborczych oraz – dla 
osób chętnych – korespondencyj-
nie. Zakłada również możliwość 
ponownej rejestracji kandydatów, 
którzy mieli wziąć udział w wybo-
rach prezydenckich 10 maja (bez 
konieczności ponownego zbiera-
nia podpisów poparcia), daje także 
prawo startu nowym kandydatom.

Kto będzie mógł zagłosować 
korespondencyjnie? Każdy kto 
zgłosi taką chęć komisarzowi 
wyborczemu za pośrednictwem 
urzędu, gdzie jest wpisany do 
spisu wyborców do 12 dnia przed 
dniem wyborów, a wyborca pod-
legający w dniu głosowania kwa-
rantannie do 5 dnia przed dniem 
wyborów. W przypadku osób 
przebywających za granicą termin 
graniczny to 15 dni (zgłoszenia na-
leży kierować do konsula). 

Szczegóły związane z zacho-
waniem środków bezpieczeństwa 
w lokalach wyborczych zostaną w 
najbliższym czasie opublikowane 
przez Ministerstwo Zdrowia. 

– Prawo wyborcze jest pod-
stawowym prawem obywatela. 
Nie może być tak, że jakakolwiek 
partia uznaje, czy i kiedy odbędą 
się wybory. A mieliśmy z tym do 
czynienia od początku marca – 
powiedziała z kolei marszałek Sej-
mu Elżbieta Witek, która dzisiaj (w 
środę, 3 czerwca) poinformowała, 
podczas konferencji prasowej, 
o terminie tegorocznych wybo-
rów prezydenckich. 

Do najbliższego piątku (5 
czerwca) kandydaci mogą zareje-
strować się w Państwowej Komisji 
Wyborczej, a do przyszłej środy 
(10 czerwca) nowi muszą zebrać 
sto tysięcy podpisów pod swoim 
listami poparcia. 

Przypomnijmy, że miesiąc temu 
w siedzibie NSZZ „Solidarność” 

w Warszawie podpisana została 
umowa programową między An-
drzejem Dudą a przewodniczącym 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” Piotrem Dudą. Tym samym 
„Solidarność” udzieliła poparcia 
urzędującemu prezydentowi. 

– Umowa jest zgodna z naszy-
mi postulatami, jest polityczną 
gwarancją, że prezydent Andrzej 
Duda będzie dbał o nasze postu-
laty – stwierdził przewodniczący 
„Solidarności”

– „Godne życie w bezpiecznej 
Polsce” to nie tylko hasło, ale wizja 
– powiedział natomiast prezydent. 
– Gospodarka, podatki powinny 
sprzyjać obywatelom. Jako Prezy-
dent RP chciałabym stać na straży 
dialogu społecznego i być jego 
patronem. 

Miesiąc temu w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Warszawie 
podpisana została umowa programową między Andrzejem Dudą 
a przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem 
Dudą. 
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Liczba, która cieszy! Tyle nowych zakażeń zostało odnotowa-
nych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Gdańsku w ciągu ostatniej doby (dane ze środy, 3 czerwca).

Bardzo wielu światowych graczy zaczyna przenosić do Polski swoją pro-
dukcję. To może potwierdzać, że Polska ma szansę, aby skoczyć w ran-
kingu gospodarek o kilka punktów w górę. Czy uda nam się z niej skorzy-
stać? Oby. Na razie funkcjonowanie tarczy i przebieg pandemii pokazują, 
że radzimy sobie nie najgorzej

Marek Lewandowski, rzecznik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarności”

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II 
 do Polski

1979
Radio Gdańsk o akcji 
„Kupuję NaSze Produkty”

„GŁOS PRACOWNIKA W RADIU GDAŃSK

Dzień 2 czerwca 1979 zapi-
sał się w historii narodu polskie-
go jako dzień niezwykły. Po raz 
pierwszy nasz kraj odwiedził pa-
pież i to papież Polak. – Drodzy ro-
dacy! Ucałowałem ziemię polską, 
z której wyrosłem, ziemię, z której 
wezwał mnie Bóg niezbadanym 
wyrokiem swej opatrzności na 
Stolicę Piotrową w Rzymie, ziemię 
do której przybywam dzisiaj jako 
pielgrzym – mówił Jan Paweł II po 
przylocie na lotnisko Okęcie.

Pielgrzymka wywołała w kra-
ju nieopisany entuzjazm i wielkie 
obawy władz. Wtedy to Ojciec 
Święty wygłosił na Placu Zwycię-
stwa jedno z najważniejszych prze-
mówień w historii Polski: – I wołam, 
ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, 
Jan Paweł II, papież, wołam z całej 
głębi tego tysiąclecia, wołam w 
przeddzień święta Zesłania, wołam 
wraz z wami wszystkimi: niech zstą-
pi Duch Twój! Niech zstąpi i odnowi 
oblicze ziemi. Tej ziemi!  

Jan Paweł II przestrzegał nas, że 
„wolność nie została nam dana, ale 
zadana i egzamin z wolności trze-

– Panująca epidemia korona-
wirusa przynosi wiele zagrożeń 
dla naszej gospodarki, a co za tym 
idzie, dla naszych miejsc pracy. 
Musimy być szczególnie solidarni, 
podejmując razem wiele działań, 
które pomogą nam w walce o 
nie – tłumaczył na antenie Radia 
Gdańsk Zbigniew Sikorski, prze-
wodniczący Krajowego Sekre-
tariatu Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „Solidarność”.

Rozpoczęta właśnie akcja “Ku-
puję NaSze Produkty” ma na celu 
promowanie zakupu tych wy-
twarzanych w polskich zakładach 
pracy. – Będziemy je przedstawiać, 
tak, aby wszyscy mieli okazję się z 
nimi zapoznać. Produkujemy do-

skonałe produkty spożywcze – za-
znaczył Zbigniew Sikorski.

W ostatnim wydaniu audycji 
poruszona kwestia spotkania Wo-
jewódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego. Tematem posiedzenia była 
sytuacja epidemiczna w regionie 
i stan opieki medycznej. Przyjęto 
stanowisko, którego „Solidarność” 
nie poparła.

Więcej na temat audycji oraz za-
pisy poszczególnych wydań moż-
na znaleźć na stronie interneto-
wej Radia Gdańsk TUTAJ...>>

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Gdańsku podsumował sytuację. 
Z danych wynika, że w kwietniu 
(dane są publikowane z opóźnie-
niem), w porównaniu do marca, 
stopa bezrobocia w kraju, tak jak 
i w Pomorskiem wzrosła o 0,4 
punkty procentowe. – Znacznie 
spadła natomiast liczba wolnych 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji 
zawodowej na krajowym i pomor-
skim rynku pracy – informuje WUP 
Gdańsk.

Liczba zarejestrowanych bez-
robotnych wyniosła 49 037 osób 

(wzrost o 8,0 w stosunku do mar-
ca). W kwietniu 2020 r. pracodawcy 
zgłosili do powiatowych urzędów 
pracy 4 178 ofert pracy (spadek w 
odniesieniu do marca o ponad 37 
procent).  

Dodajmy, że w kwietniu po-
wiatowe urzędy pracy wpisały 
do ewidencji 3 488 oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy 
obywatelom Republiki Armenii, 
Republiki Białorusi, Republiki Moł-
dawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i 
Ukrainy bez konieczności uzyska-
nia zezwolenia na pracę. 

Rynek pracy na Pomorzu
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Porozumienie 
w Energomontażu

Po kilku spotkaniach w gdyń-
skim Energomontażu-Północ 
zawarte zostało porozumienie 
pozwalające na skorzystanie z 
zapisów “tarczy antykryzysowej”. 
W wyniku negocjacji przyjęto, że 
utrzymane będą wszystkie miej-
sca pracy, nie tylko osób zatrud-
nionych na umowach o pracę, 
ale również na zlecenie czy samo-
zatrudnionych, wynagrodzenia 
zostaną obniżone o 10 procent, a 
tygodniowy czas pracy zostanie 
skrócony do 36 godzin. 

– Tym samym można powie-
dzieć, że w sytuacji pandemicznej i 
przy obniżonym poziomie produk-

cji zawarliśmy porozumienie najła-
godniejsze z możliwych – podsu-
mowuje ustalenia przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
“Solidarność” Stocznia Gdynia-Ener-
gomontaż Północ Roman Kuzimski. 

Porozumienie w przedsiębior-
stwie zostało zawarte na okres 
trzech miesięcy (od czerwca do 
sierpnia 2020 roku). W związku 
z jego podpisaniem zakład nie 
może w najbliższym czasie zatrud-
nić nowych osób (poza sytuacjami 
wyjątkowymi, np. odejściem klu-
czowego pracownika, na miejsce 
którego trzeba będzie zatrudnić 
kogoś innego). 
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Jan Paweł II w Gnieźnie, 
1979 rok.
ba zdawać każdego dnia”. Zdawać 
przez udział w życiu publicznym i 
reagowanie na wynaturzenia sys-
temu władzy, na arogancję władzy 
i zawłaszczanie demokracji dla 
uprzywilejowanych i preferowa-
nie własnej grupy politycznej.

W sformułowanych na straj-
kach w 1980 roku postulatach 
znalazło się echo orędzia Ojca 
Świętego z pielgrzymki w 1979. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/111118-solidarnosc-rozpoczela-akcje-kupuje-nasze-produkty-musimy-podejmowac-wiele-dzialan-w-walce-o-nasze-miejsca-pracy
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