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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

Pielgrzymka
ludzi pracy

W dniach 19-20 września 2020
odbędzie się XXXVIII Pielgrzymka
Ludzi Pracy na Jasną Górę. W programie jest m.in. msza św. w bazylice, Apel Jasnogórski oraz wystąpienia przewodniczącego KK NSZZ
„Solidarność” i prezydenta RP.

Głos pracownika
w radiu

– Jak odkryć swoje talenty?
Przede wszystkim skorzystać z
poradnictwa zawodowego. Taka
rozmowa zdecydowanie pomaga
zbilansować swój potencjał - mówiła w audycji „Głos pracownika”
Kariona Chamier-Ciemińska, kierownik Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.
Audycji można posłuchać
TUTAJ ...>>

Gośćmi poniedziałkowego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” byli lekarz wojewódzki Jerzy Karpiński oraz poseł
PiS i przewodniczący KK NSZZ „S”
w latach 2002-10 Janusz Śniadek.
Pierwszym tematem spotkania
była pandemia COVID-19. – Z chwilą, gdy zaczęły do nas napływać
alarmujące informacje, głównie
z Włoch, minister zdrowia podjął
działania, mające zminimalizować
stan zagrożenia. Po pół roku dokonano oceny. Okazało się, że były
skuteczne i ochroniły kraj przed
dramatycznym wzrostem liczby
śmiertelnych przypadków – opowiadał lekarz wojewódzki.
Z kolei Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy mówił

FOT. ARTUR GÓRSKI

W związku z wydarzeniami za
naszą wschodnią granicą i w ramach powołanego funduszu pomocy „Solidarność z Białorusią”
rozpoczęła się zbiórka środków na
pomoc dla strajkujących. Pieniądze można wpłacać na konto 05
1020 1811 0000 0902 0138 8693.
W tytule przelewu należy wpisać
„Wsparcie dla Białorusi”.

Obradował Zarząd Regionu

o planowanych zmianach w prawie.
Te mają usystematyzować i zastąpić
regulacje ze specustawy związanej z
przeciwdziałaniem COVID-19. Chodzi o zapis dotyczący możliwości
polecenia pracownikowi wykonywania przez oznaczony czas pracy

zdalnej, a także o rozporządzenia
„okołocovidowe”.
Pełna relacja ze spotkania
z lekarzem wojewódzkim...>>
Zmiany w prawie pracy oraz
pozostałe tematy...>>

Pikieta pod DCT Gdańsk
Pracownicy domagają się bezpiecznych warunków pracy i stabilizacji zatrudnienia. Pikieta NSZZ
„Solidarność” w tej sprawie odbyła
się w ostatni piątek, 4 września
pod siedzibą biura zarządu terminalu. – Bez was, bez pracowników ten terminal niewiele znaczy
– mówił do zebranych Krzysztof
Dośla, przewodniczący ZRG.
Pierwszy z trzech postulatów
i powodów pikiety to zabezpieczenie warunków pracy w związku z
zagrożeniem koronawirusem. W terminalu pracuje bowiem ponad 1000
osób, a podczas jednej zmiany kilkaset. Dzięki przerwom, o które wnosi
„Solidarność”, liczba mijających się
osób może zostać ograniczona.
– Jak mają czuć się pracownicy,
którzy wracają do rodzin, znajomych i starszych osób – pytał retorycznie Krzysztof Dośla.

FOT. TOMASZ MODZELEWSKI

SKRÓTEM
Zbiórka
dla strajkujących
na Białorusi

DCT na nasze pytanie o to, dlaczego nie zostały przywrócone
sanitarne przerwy technologiczne,
które funkcjonowały wiosną, odpowiedziało, że „na bieżąco monitoruje sytuację związaną z pandemią”.
Dodajmy, że drugi postulat i
przyczyna pikiety dotyczył pod-

jęcia rzeczywistych, a nie pozorowanych negocjacji nad układem
zbiorowym pracy. Pracownicy
zaniepokojeni są również wstrzymaniem regularnych do tej pory
awansów.
Zobacz wideo i zdjęcia z pikiety...>>

Nowe szkolenia językowe, informatyczne i zawodowe
Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w projekcie „Nowe kwali�kacje – nowe
perspektywy – II edycja”, który jest
współ�nansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020. Uczestnikami mogą

być osoby pracujące zamieszkujące
na terenie województwa pomorskiego. W ofercie są szkolenia:
 językowe na poziomie od A1
do C2 z angielskiego, francuskiego i niemieckiego
 z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych: Microsoft oraz Oracle





z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. Microsoft Excel w codziennej pracy
zawodowe (każda z zakwali�kowanych osób wskaże
szkolenie, którym jest zainteresowana, np. prawo jazdy, księgowość, spawanie.
Więcej...>>

Inspekcja pracy
podsumowała kontrole
Okręgowa Inspekcja Pracy
w Gdańsku przedstawiła efekty działań podjętych w czasie pandemii.
Przypomnijmy najpierw, że
możliwości kontrolne do końca
czerwca były ograniczone do badania wypadków i bezpośredniego
zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Teraz inspektorzy wrócili do tradycyjnych metod pracy.
Na terenie OIP Gdańsk od początku
2020 roku do września przeprowadzono łącznie 2 411 kontroli, wydano 1203 wystąpień i 4594 decyzji
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CYTAT TYGODNIA
Porozumienia Sierpniowe jako owoc solidarności uciśnionych dały początek
związkowi zawodowemu „Solidarność” i historycznym przemianom politycznym
w waszym kraju i Europie Środkowej. Dziś mówimy o solidarności w kontekście
pandemii. Zawsze aktualne jest to, co powiedział św. Jan Paweł II: „Nie ma solidarności bez miłości”. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, która
służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania.
Papież Franciszek

oraz nałożono 392 mandaty karne
na łączną kwotę 466 tys. zł.
– Po powrocie do pracy tradycyjnej GIP zdecydował najpierw
o podjęciu kontroli w małych
placówkach gastronomicznych,
a także gabinetach kosmetycznych, lodziarniach, cukierniach
– informuje Agnieszka Dobrodziej,
zastępca okręgowego inspektora
pracy ds. nadzoru w Gdańsku.
Po nich przyszła kolej na jednostki samorządowe, budownictwo i handel.

LICZBA TYGODNIA
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Tyle odbyło się już edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.
Nowa, trzynasta właśnie się rozpoczęła. Ankiety można pobrać z www.solidarnosc.org.pl, a następnie należy je przesłać do Komisji Krajowej NSZZ
Solidarność pocztą tradycyjną lub elektroniczną (na adres certy�kat@solidarnosc.org.pl).

W Rumi i w Wejherowie

Zobacz więcej...>>
Wejherowo >>
Rumia >>

PRAWNIK WYJAŚNIA

Emerytura osób z rocznika 1953
wyższa nawet o 200 złotych
Z dniem 10 lipca 2020 roku
weszły w życie przepisy, które
kompleksowo regulują problem
niekonstytucyjności przepisu art.
25 ust. 1b ustawy o emeryturach
i rentach z FUS i umożliwią przeliczenie świadczeń bez zastosowania niekorzystnego mechanizmu
pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych
emerytur wcześniejszych.
Celem uchwalonej ustawy jest
realizacja orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r.
(sygn. akt P 20/16).
Ustawa zakłada, że osoby
urodzone w 1953 roku, które pobierają emeryturę wcześniejszą
przyznaną w oparciu o wniosek
złożony przed 2013 rokiem, będą
mogły przejść na emeryturę powszechną bez zastosowania przepisu nakazującego odejmowanie
od podstawy obliczenia emerytury
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FOT. H. POŁCHOWSKI

W we j h e row skiej kolegiacie została odprawiona
uroczysta msza św.,
a w Pałacu Przebendowskich wręczono
odznaczenia. Z kolei w Rumi działacze „Solidarności”
i Koła Terenowego
PiS Rumia spotkali
się przy pomniku św. Jana Pawła II
i dzwonnicy bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ Solidarność.

kwot wcześniej pobranych emerytur (pod warunkiem, że wniosek
o emeryturę złożą w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy).
Z kolei emeryci urodzeni w 1953
roku, którzy przeszli z emerytury wcześniejszej na zwykłą, będą
mieli ponownie przeliczoną emeryturę. Ustawa przewiduje, że za
wcześniejsze lata, w których emeryt pobierał emeryturę zaniżoną w
wyniku zastosowania art. 25 ust. 1b
ustawy otrzyma on wyrównanie.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona przeliczenia z urzędu, po upływie 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy.
Stan prawny: art. 194i oraz art. 194j
dodane przez ustawę z dnia 19.06.2020
r. (Dz. U. 2020 nr 1222) zmieniającą
ustawę o emeryturach i rentach z FUS
z dniem 10.07.2020 r.
Stan prawny na 4 sierpnia 2020 r.
Maria Szwajkiewicz
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Redaktor prowadzący: Tomasz Modzelewski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Rosnące ceny energii elektrycznej, dotacje i ulga termomodernizacyjna oraz zwykła troska o
środowisko naturalne skłaniają kolejne osoby do inwestycji w panele
słoneczne. Zwrot z takiej inwestycji
następuje po 7–9 latach. Szerzej
na ten temat piszemy w ekologicznym magazynie. Na naszej stronie
publikujemy również �lm z praktycznymi poradami...>>

1981

HISTORIA

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”
8 września 1981 roku delegaci na I Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”, który odbył się
w dniach 5-10 września 1981 r. (I
tura), przyjęli dokument „Posłanie
do ludzi pracy Europy Wschodniej”.
Jego pomysłodawcą był Henryk
Siciński, delegat z Ostrowa Wlkp.
Przedstawiamy treść dokumentu:
Delegaci zebrani w Gdańsku na
pierwszym Zjeździe Delegatów Niezależnego, Samorządnego, Związku
Zawodowego „Solidarność” przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii,
Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku
Radzieckiego – pozdrowienia i
wyrazy poparcia. Jako pierwszy
niezależny związek zawodowy w
naszej powojennej historii głęboko
czujemy wspólnotę naszych losów
zapewniamy, że wbrew kłamstwom
szerzonym w waszych krajach jesteśmy autentyczną 10-milionową

organizacją pracowników, powstałą w wyniku robotniczych strajków.
Naszym celem jest walka o poprawę
bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się
wejść na trudną drogę walki o wolny
ruch związkowy. Wierzymy, ze już
niedługo wasi i nasi przedstawiciele
będą mogli spotkać się w celu wymiany związkowych doświadczeń.
Do „Posłania” odniosło się Biuro Polityczne KC KPZS oraz organ
KC KPZS „Prawda” bijąc na alarm o
siłach kontrrewolucyjnych i antysocjalistycznych, które uczestniczyły
w zjeździe.
Leonid Breżniew uznał je za dokument mogący wywołać zamieszki, „zaktywizować grupki różnego
rodzaju odszczepieńców”. Biuro
Polityczne KC PZPR 16 września
1981 roku opublikowało oświadczenie, w którym towarzysze ocenili, iż „jest to obłędna prowokacja
wobec sojuszników Polski”.

WYDARZYŁO SIĘ


8.09.1968 r.
Ryszard Siwiec
dokonał samospalenia na Stadionie
Dziesięciolecia
w Warszawie w proteście przeciwko inwazji wojsk Układu
Warszawskiego na
Czechosłowację.



11.09.1976 r.
Antoni Maciarewicz, Piotr
Naimski i Wojciech
Onyszkiewicz
opracowali dokument powołujący
Komitet Obrony
Robotników
(KOR).



13.09.1993 r.
W krypcie Archikatedry Warszawskiej pochowano
sprowadzone ze
Szwajcarii prochy
prezydenta RP
Ignacego Mościckiego.

