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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Będziemy świętować 
w Kościerzynie

W sobotę, 20 czerwca br., 
w kościerskim kościele pw. Świę-
tej Trójcy odbędzie się msza św. 
z udziałem bp. Wiesława Szlachet-
ki. Stanowić ona będzie główną 
część zaplanowanego na ten dzień 
odpustu Matki Boskiej Kościerskiej 
Królowej Rodzin. Przy tej okazji 
odbędą się obchody 40-lecie po-
wstania „Solidarności” oraz 20-lecie 
poświęcenia sztandaru kościer-
skiego oddziału Związku.  Msza św. 
rozpocznie się o godzinie 12. 

Społeczny inspektor 
– zmiana terminu

Ze względu na trudności or-
ganizacyjne związane z wprowa-
dzeniem stanu epidemii w Polsce, 
wydłużony został termin przyjmo-
wania zgłoszeń kandydatów do 
etapu wojewódzkiego konkursu 
do 30 czerwca – poinformował 
Wiesław Łyszczek, główny inspek-
tor pracy. Celem jest promowanie 
działalności społecznych inspek-
torów pracy, którzy w ramach peł-
nionych zadań aktywnie wpływają  
na poprawę stanu bezpieczeń-
stwa pracy w zakładach. Konkurs 
organizowany przez Państwową 
Inspekcję Pracy odbywa się dwu-
etapowo, tj. na szczeblu okręgo-
wych inspektoratów pracy oraz na 
szczeblu krajowym. 

IPN uwalnia wiedzę 
Trwa akcja gdańskiego oddzia-

łu IPN „Uwalniamy książki – dzie-
limy się wiedzą”. Każda chętna 
osoba może zamówić dowolny 
egzemplarz książki z podanej 
przez IPN listy (a stowarzyszenia, 
instytucje, szkoły i biblioteki także 
większą liczbę egzemplarzy dane-
go tytułu). Publikacje wysyłane są 
Pocztą Polską lub kurierem. Warun-
kiem udziału jest potwierdzenie 
przez odbiorcę faktu otrzymania 
publikacji, np. poprzez wykonanie 
zdjęcia z książką. Do wyboru są 
m.in. takie publikacje jak „Antolo-
gia prasy Solidarności Walczącej w 
Trójmieście…”, „Most przez Bałtyk. 
Szwecja wobec Solidarności”, “Za 
naszą i waszą „Solidarność”.

APEL

XVIII edycja Funduszu 
Stypendialnego

Przed nami rozstrzygniecie 
osiemnastej edycji rozdziału środ-
ków �nansowych z Funduszu Sty-
pendialnego NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego (wnioski 
można składać do 20 lipca, a wrę-
czenie stypendiów odbędzie się 
31 sierpnia). 

Przewodniczący kapituły 
Funduszu Wojciech Książek oraz 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Do-
śla zwracają się z prośbą o wpłaty 
na konto Funduszu Stypendial-
nego. Mogą ich dokonywać m.in. 
instytucje, zakłady pracy, organi-
zacje związkowe, osoby prywatne 
(dotychczas były to wpłaty najczę-
ściej raz w roku w wysokości 100 zł 
i więcej). Środki są gromadzone na 
koncie Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy, która posiada status 
organizacji pożytku publicznego. 

Numer konta: 41 7065 0002 
0652 4155 2804 0001 z dopiskiem 
„Fundusz Stypendialny” oraz infor-
macją, kto wpłaca. 

Fundusz został powołany 
w 2002 roku. „Po drodze”, przed 
10 laty, jego zadania formalnie 
przekazano Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy. Nie zmienił się 
jego zasadniczy cel: chęć pomocy 
młodym ludziom i ich rodzicom, 
zachęcenie do wyboru jak najlep-
szej drogi edukacyjnej. 

Do tej pory przyznane zostały 
664 stypendia dla zdolnej mło-
dzieży z rodzin niezamożnych. Pra-
ca na rzecz fundacji i funduszu jest 
działalnością społeczną, to znaczy, 
że zarząd i kapituła nie pobierają 
jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

Ewentualne wyjaśnienia od-
nośnie spraw organizacyjnych 
można uzyskać pod numerem 58 
308 44 22 oraz adresem e-mail 
oswiata@solidarnosc.gda.pl. In-
formacji odnośnie spraw �nan-
sowych udziela skarbnik Zarządu 
Regionu Stefan Gawroński, tel. 58 
308 43 39.

Zbliżające się wybory będą 
miały charakter hybrydowy, 
a więc łączący głosowanie trady-
cyjne (w lokalach wyborczych) 
z korespondencyjnym, co ma 
umożliwić bezpieczne przepro-
wadzenie całego procesu. 

W wyborach korespondencyj-
nych może wziąć udział każdy, 
kto spełnia poniższe warunki: 
ma polskie obywatelstwo, będzie 
głosować w Polsce, może głoso-
wać (czyli ma co najmniej 18 lat) 
i posiada prawa wyborcze.

Do kiedy trzeba się zgłosić? 
Wszelkie formalności trzeba było 
wykonać najpóźniej do 16 czerwca, 
ale są wyjątki:
 do 23 czerwca 2020 r. – jeśli 

w dniu wyborów będzie obo-
wiązywać cię kwarantanna, izo-
lacja lub izolacja w warunkach 
domowych 

 do 26 czerwca 2020 r. – jeśli two-
ja obowiązkowa kwarantanna, 
izolacja lub izolacja w warun-
kach domowych zaczęła się po 
23 czerwca.

Wybory. Jak się dopisać?

Prezydent Andrzej Duda od-
niósł się w czasie trwającej kampa-
nii wyborczej do tego, co wydarzy-
ło się w Polsce w okresie rządów 
PO. Podał konkretne przykłady. 

– Wystarczy, że ludzie porów-
nają sobie ostatnie pięć lat i po-
przednie osiem. Będą dokładnie 
wiedzieli, jaka była wtedy Polska, a 
co się dzieje ostatnimi czasy – po-
wiedział prezydent. Co z tego po-
równania wynika? 

Prezydent zwrócił uwagę m.in. 
na podniesienie wieku emerytal-
nego, co nastąpiło za rządów PO 
(Rafał Trzaskowskie okreslił tę zmia-
ne mianem „wysiłku modernizacyj-
nego”). - Jeżeli na tym ma polegać 
wysiłek, że ludziom, wbrew ich woli, 
podnoszono wiek emerytalny, to 
pytam co to za modernizacja i dla 
kogo? Dla Polaków, czy na żądanie 
jakichś zagranicznych sfer �nanso-
wych, które chcą na tym zarobić 
tak, żeby ludzie musieli dłużej tyrać 
wbrew swojej woli. Ja to zmieniłem 
– mówił prezydent.

Drugi przykład to ograniczenie 
biedy dzieci dzięki programowi  
„500 plus”. – To było nie do uwie-
rzenia, że takim prostym ruchem 
udało się zredukować ubóstwo. 
A krzyczeli, że nie da się tego zro-
bić  – przypominał Andrzej Duda. 

Podał też inne informacje zwią-
zane z trwającą modernizacją. To 
m.in. pieniądze na wyprawkę szkol-
ną, tworzenie żłobków i fundusz 
dróg samorządowych, program 
budowy przystanków kolejowych. 

Warto zwrócić uwagę na real-
ne podniesienie płacy minimalnej. 
Warto przypomnieć, że w 2015 
roku wynosiła ona 1750 zł, a teraz 
to już 2600 zł. 

Prezydent odniósł się również 
do problemów, które wynikły z roz-
przestrzeniającej się epidemii. 

– Teraz, kiedy przyszła epide-
mia koronawirusa uruchomili-
śmy tarcze antykryzysowe, które 
ochroniły w Polsce ponad 4 milio-
ny miejsc pracy, uratowały wiele 
�rm – powiedział prezydent.

Tak wygląda modernizacja 

Wizyta w gospodarstwie na Dolnym Śląsku.
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Jan Piwnik ps. „Ponury”
1944

WYDARZYŁO SIĘ
 16.06.1983 r.  

Rozpoczęła się II 
pielgrzymka Jana 
Pawła II do Polski.

 18.06.1945 r.  
W Moskwie roz-
począł się proces 
przywódców 
polskiego państwa 
podziemnego tzw. 
„proces szesnastu”.

 20.06.1970 r.  
Rozpoczęły się 
aresztowania dzia-
łaczy antykomuni-
stycznej organiza-
cji „Ruch”.

16 czerwca 1944 r. poległ Jan 
Piwnik ps. „Ponury”, cichociemny, 
legendarny dowódca-partyzant. 
Zginął pod Jewłaszczami na No-
wogródczyźnie, w trakcie realiza-
cji planu „Burza”, atakując umoc-
nienia Wehrmachtu. 

Urodził się w 1912 r. w rodzinie 
chłopskiej w Janowicach koło Opa-
towa. W kampanii wrześniowej 
1939 r. uczestniczył jako dowódca 
kompani w zmotoryzowanym ba-
talionie polowym policji. Interno-
wany na Węgrzech, zdołał uciec 
i dotrzeć do Francji, gdzie w 1940 r. 
służył w 4 Pułku Artylerii Ciężkiej. 
Po klęsce Francji przedostał się do 
Wielkiej Brytanii gdzie został wcie-
lony do 1 Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej gen. Stanisława 
Sosabowskiego. 10 października 
1941 r. złożył przysięgę ZWZ-AK 
i jako cichociemny nocą z 7 na 8 
listopada 1941 r. został zrzucony 

do Polski by organizować oddzia-
ły dywersyjne. 13 czerwca 1942 r. 
Piwnik objął dowództwo II odcinka 
„Wachlarza” na Polesiu. 18 stycznia 
1943 r. dowodził odbiciem trzech 
o�cerów, w tym cichociemnego
Alfreda Paczkowskiego ps. „Wania”, 
z więzienia w Pińsku. Za brawuro-
wą akcję otrzymał Virtuti Militari. 
Operacja ta stała się wzorem do 
szkolenia alianckich jednostek 
specjalnych. W 1943 r. Piwnik objął 
dowodzenie Zgrupowania AK „Po-
nury” i komendanturę „Kedywu” 
radomsko-kieleckiego. Jego zgru-
powanie na Wykusie było najwięk-
szą zwartą jednostką partyzancką. 

Prochy mjr. Jana Piwnika spro-
wadzono do Polski z Białorusi 
w 1987 r. Uroczysty pogrzeb odbył 
się między 10 a 12 czerwca 1988 r. 
Urna z prochami została złożo-
na w klasztorze ojców cystersów 
w Wąchocku.

– Trzeba wyrównać zasiłki dla 
wszystkich pracowników, którzy 
zachorowali na koronawirusa lub 
przebywali na przymusowej kwa-
rantannie zarażając się w miejscu 
pracy - mówiła przewodnicząca 
Krajowego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ „Solidarność” Maria 
Ochman w Ministerstwie Zdrowia. 
Odbyło się tam posiedzenie Prezy-
dium Zespołu Trójstronnego. 

Po zebraniu Sekretariat wydał 
stanowisko, w którym podsu-
mował rozmowy. – Nie ma zgody 
naszego Związku na kolejne �nan-
sowe dzielenie pracowników. Bez-
pieczeństwo utraty zdrowia i życia 
oraz narażenia najbliższych jest 
ważne bez względu na wykony-

wany zawód. Jedynym kryterium 
powinien być fakt, iż do zakażenia 
doszło w miejscu pracy – czytamy 
w wydanym stanowisku. 

Sekretariat oczekuje w tej sprawie 
na szybką reakcję Ministerstwa Zdro-
wia i jednocześnie przypomina, że 
list wraz ze stanowiskiem Rady KSOZ 
został przesłany już do premiera RP. 
Niebawem odbędzie się także spe-
cjalne posiedzenie prezydium Rady, 
które w całości zostanie poświęcone 
ocenie skutków organizacyjnych, 
społecznych i pracowniczych pierw-
szych miesięcy pandemii. 

– Jest to absolutnie koniecz-
ne jeśli chcemy uniknąć błędów 
w przyszłości – zwraca uwagę Ma-
ria Ochman. 

„Solidarność” mówiła  
o wirusie w ministerstwie

Sytuacja na Pomorzu 
Dzisiaj (w środę) rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 506 

kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce, w tym 
sześciu na terenie województwa pomorskiego. Oznacza to, że jeste-
śmy w „dolnej części” pod względem liczby zdiangozowanych zacho-
rowań. Np. na Śląsku było ich ponad 200, na Mazowszu ponad 50, 
a w Małopolsce ponad 20. Liczba zakażonych koronawirusem w Pol-
sce wynosi 30 701 (w tym na Pomorzu niespełna 600). Zmarło 1286 
osób (w tym na Pomorzu 38). Ozdrowiało odpowiednio 14 921 i 484.

Koronawirus: Pracownik nie zawsze  
straci na urlopie

PRAWNIK WYJAŚNIA

Na podstawie przepisów tzw. 
tarczy antykryzysowej pracodaw-
cy mają możliwość ubiegania się o 
do�nansowanie do wynagrodzeń
pracowników. Do�nansowanie
dotyczy pracowników, którym na 
mocy specjalnego porozumienia 
obniżono wymiar etatu i propor-
cjonalnie wynagrodzenie. Wymiar 
etatu można obniżyć maksymal-
nie o 20 proc. (nie więcej niż do 
0,5 etatu) na trzy miesiące.

Obniżenie etatu do 0,8 na trzy 
miesiące, liczone kalendarzowo 
od pierwszego dnia miesiąca, 
wiąże się z koniecznością przeli-
czenia urlopu wypoczynkowego. 
Stosuje się przy tym zasady urlo-

pu proporcjonalnego wynikające 
z kodeksu pracy. Z regulacji tych 
wynika, że obniżka etatu do 0,8 
przez trzy miesiące pracownika 
uprawnionego do 26 dni urlopu 
nie skutkuje negatywnymi zmia-
nami w zakresie liczby dni urlopu 
wypoczynkowego. Jest to efekt 
podwójnego zaokrąglenia. Ina-
czej jednak będzie w  przypadku 
podwładnych, którzy korzystają 
z niższego wymiaru urlopu. Pra-
cownikowi uprawnionemu do 20 
dni urlopu wypoczynkowego, po 
obniżeniu etatu, łączny wymiar 
urlopu wyniesie 19 dni.     
Stan prawny na 17.06.2020 r.

Łukasz Sulej
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
2012 rok

W polskiej tradycji nie brakuje wzorców życia poświęconego całkowicie 
dobru wspólnemu naszego narodu. Te przykłady odwagi i pokory, wier-
ności ideałom i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze uczucia i postawy 
u wielu Rodaków, którzy bezinteresownie i z poświęceniem ratowali 
Ojczyznę, gdy była ona poddawana najcięższym próbom.

Jan Paweł II w Sejmie, 11 czerwca 1999 r. 

Na rzecz aktywnego starzenia się 
„GŁOS PRACOWNIKA” W RADIU GDAŃSK

W tym roku decyzją sejmowej większości rząd Donalda Tuska pod-
wyższył wiek emerytalny do 67 lat. Kandydat na prezydenta Rafał 
Trzaskowski nazwał to „wysiłkiem modernizacyjnym”.

Dokument, który został podpi-
sany przez przedstawicieli środo-
wisk pracowniczych i pracodaw-
ców ma na celu zachowanie jak 
najdłużej na rynku starzejących się 
pracowników przy jednoczesnym 
zapewnieniu im odpowiednich 
warunków do pracy. Temat poru-
szono w audycji „Głos pracowni-
ka” emitowanej na antenie Radia 
Gdańsk.

– Zależało nam na tym, żeby te-
mat był przedmiotem ciągłej dys-
kusji – mówił Mateusz Szymański 
z Zespołu Monitoringu i Dialogu 
Społecznego Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność. – Widzimy, jak 
ogromne wyzwania demogra�cz-
ne stoją przed Polską. Do 2030 
roku szacuje się, że będziemy mie-
li około 1,5 miliona mniej pracow-

ników w wieku produkcyjnym. 
Ważne jest, żeby zmieniać świa-
domość, mentalność biznesu, że 
pracownicy w starszym wieku to 
nadal bardzo wartościowa grupa 
z ogromnym doświadczeniem, 
wiedzą, kapitałem społecznym, 
który uzbierali przez całą swoją 
karierę zawodową. Musimy z tego 
korzystać – wyjaśnił Mateusz Szy-
mański.
Audycja „Głos pracownika” 
emitowana jest na antenie 
Radia Gdańsk w każdy ponie-
działek o godz. 12.30. Archiwal-
ne wydania można odsłuchać 
w internecie TUTAJ...>>

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