iBiS

IEŚ

WYDRUKUJ I WYW
W GABLOTCE!

NSZZ

41(500)
7 PAŹDZIERNIKA 2020

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

SKRÓTEM
Kompromitująca
wypowiedź Dulkiewicz

Pani Dulkiewicz nie panuje na
głową i nad językiem. Jako prezydent ważnego polskiego miasta
swoimi opiniami odbiera powagę piastowanemu przez siebie
urzędowi – napisali członkowie
Stowarzyszenia Godność, zrzeszającego byłych działaczy opozycji
antykomunistycznej w proteście
przeciwko wypowiedzi prezydent
Gdańska Aleksandry Dulkiewicz
w niemieckiej rozgłośni radiowej.
Więcej..>>

Poszli śladem Polski

29 września parlament Słowenii
przyjął ustawę ograniczającą handel
w niedzielę. Jej zapisy są wzorowane
na rozwiązaniach obowiązujących
w Polsce. – Jeśli inne europejskie
państwa wzorują się na naszej ustawie, to znaczy, że jest ona po prostu
dobra – mówi Alfred Bujara, szef
handlowej „Solidarności” i inicjator
polskiej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Więcej...>>

Szkolenia

Dział Szkoleń RG zaprasza na
szkolenia, z uwagi na panujący stan
epidemii liczebność grup jest limitowana – maksymalnie 10 osób.
21–22.10 – szkolenia dla członków
KZ i ZKR, 10.11 – przeciwdziałanie
mobbingowi, 12–13.11 – rozwój
związku, 9–10.12 – szkolenie
skarbników. Zgłoszenia telefonicznie: 58 308 42 76; 58 305 54 79 lub
e-mailowo: dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl. Więcej...>>

Głos pracownika

– Płaca minimalna ma spełniać
dwa cele. Po pierwsze – zapewnić
pracownikom minimum godnej egzystencji, po drugie – ma zachęcić
pracodawców do innowacyjności,
żeby nie opierali swojego biznesu jedynie na konkurowaniu tanią
silą roboczą – mówił Jacek Rybicki
w poniedziałkowej audycji „Głos
pracownika” w Radiu Gdańsk.
Więcej...>>

ZRG: Byli przewodniczący NASZYM ZDANIEM
i młodzież
Wątpliwy

„prezent”

Trzech byłych przewodniczących Zarządu Regionu Gdańskiego oraz piątka stypendystów
Funduszu Stypendialnego NSZZ
„Solidarność” to goście posiedzenia regionalnych władz „Solidarności”, które odbyło się 5 października br. w Gdańsku. Pierwsza część
posiedzenia Zarządu Regionu nawiązywała do 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Od tego
roku każdy młody człowiek, który
ubiegał się o stypendium z Funduszu Solidarności, był proszony
o przedstawienie w dowolnej formie wypowiedzi na temat: „Moje
spotkanie z NSZZ Solidarność”.
Na poniedziałkowym spotkaniu
pięciu stypendystów funduszu
odczytało fragmenty swoich prac
poświęconych Związkowi.
Uhonorowano także trzech byłych przewodniczących ZRG. Dyplo-

my i pamiątkowe monety wręczono:
Janowi Hałasowi, który stał na czele
ZRG w latach 1992-1993, Jackowi
Rybickiemu (1993-1998) i Januszowi Śniadkowi (1998-2002).
W części poświęconej sytuacji w
zakładach pracy tradycyjnie powrócił temat gospodarki morskiej. Przedstawiciele trójmiejskich stoczni mówili o braku wsparcia i konkretnych
działań ze strony rządzących, które
mogłyby odbudować polski przemysł stoczniowy. O trudnej sytuacji
w Porcie Gdańskim Eksploatacja mówił lider zakładowej„S” Piotr Ratkowski. Zdaniem związkowców, obecne
działania zarządu portu wyglądają
tak, jakby chciano zastąpić zakład
usługowy wykonujący przeładunki
agencją pośrednictwa. Portowa
„Solidarność” nie godzi się z tym
i zamierza przeprowadzić protest.
Więcej...>>

3003 osoby zarażone

Pandemia w Polsce przyspiesza. 7 października padł kolejny
rekord, ponad 3 tysiące stwierdzonych zakażeń i 75 osób zmarło. W
województwie pomorskim wynik
dodatni w badaniu na Covid-19
potwierdzono u 193 osób, zmarło
7 osób. Według danych gdańskiego sanepidu, jest 99 ognisk koronawirusa w placówkach oświatowych, DPS-ach, placówkach
ochrony zdrowia, zakładach pracy,
związanych z weselami i innymi
uroczystościami towarzyskimi.
Obecnie (stan na 3 października) w stre�e czerwonej znajdują się : powiat kartuski i miasto

Sopot, a w stre�e żółtej: powiaty
bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, pucki, słupski, wejherowski, miasta Gdańsk i Gdynia.
Jak podaje strona internetowa
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Gdańsku obecnie na 690
ogólnej liczby łóżek dla pacjentów
COVID-19 zajętych jest 229. Natomiast na 20 ogólnej liczby respiratorów dla pacjentów COVID-19,
zajętych jest 15.
Pamiętajmy, że to w dużej mierze zależy od nas czy się zarazimy
czy nie. Stosujmy się więc do zasady DDM – dezynfekcja, dystans,
maseczka.

Nominacja Jarosława Gowina
na stanowisko ministra
rozwoju,
pracy
i
technologii to duże
zaskoczenie dla „Solidarności”.
Pan Gowin, jako poseł Platformy Obywatelskiej głosował za
podwyższeniem wieku emerytalnego, a jako minister sprawiedliwości przyłożył rękę do
rujnowania sądów pracy.
A od listopada to właśnie
strona rządowa obejmuje na
rok przewodnictwo w Radzie
Dialogu Społecznego. I z natury rzeczy osoba odpowiedzialna w rządzie za pracę na czele
tej instytucji stanie.
Jest to o tyle przykre, że
mamy rok jubileuszowy czterdziestolecia NSZZ „Solidarność”
i takiego „prezentu” od rządu
Zjednoczonej Prawicy się nie
spodziewaliśmy. Tym bardziej
że do tej pory nominacje na
stanowiska ministrów rodziny,
pracy i polityki społecznej były
nominacjami, które sprawdzały
się w praktyce.
Przypomnijmy – pani minister Rafalska czy pani minister
Maląg to są ludzie dialogu społecznego. Są to osoby znające
środowisko i problemy pracy
i dlatego udawało się w miarę
spokojnie i bezpiecznie, nawet
trudne okresy, jak ostatnie miesiące pandemii, bezpiecznie
przechodzić. A w obecnej sytuacji nominacja osób, które były
promotorami takich rozwiązań,
jak umowy śmieciowe, nie wróżą najlepiej. Stąd nasze obawy
i tak ostro formułowane wątpliwości wobec Jarosława Gowina
jako ministra pracy.
fragment wywiadu
Krzysztofa Dośli
dla Radia Gdańsk

Nie ma bezpiecznych miejsc pracy
bez współudziału pracowników
Pracodawcy i pracownicy powinni aktywnie współdziałać na
rzecz tworzenia bezpiecznych warunków pracy. Bez współuczestnictwa przedstawicieli pracowników
nie będzie poprawy bezpieczeństwa pracy w Polsce – to jedna
z głównych konkluzji pierwszego
spotkania zorganizowanego w ra-
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CYTAT TYGODNIA
Atakujecie Polskę w szczególnie bezczelny sposób, historycznie, wypominając nam jakieś totalitaryzmy. Dlaczego macie tę przewagę ekonomiczną, która wam pozwala na taką arogancję wobec Polski? Dlatego,
że oddaliście Polskę Sowietom i patrzyliście, jak przez dekady nie mogła
się rozwijać.
Patryk Jaki z Solidarnej Polski w Parlamencie Europejskim

mach projektu „Godna praca to
bezpieczna praca”. Projekt, �nansowany z Funduszy Norweskich
2014–2021 poświęcony jest promowaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Więcej
na temat projektu na stronie
projektu i na facebooku...>>

LICZBA TYGODNIA
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Tyle wydań naszego cotygodniowego newslettera IBIS ukazało się od
początku jego wydawania. Numer pierwszy dotarł do naszych Czytelników 16 marca 2011 roku. Żyliśmy wówczas w innej rzeczywistości:
nie było pandemii i rządziła koalicja PO–PSL...

Służby przy grobie patrona „S”
W roku 2021, jak już od wielu
lat, pomimo pandemii, będą służby przy grobie bł. księdza Jerzego
Popiełuszki na Żoliborzu w Warszawie przy kościele św. Stanisława Kostki. Region Gdański „Solidarności” czynnie włącza się w tę
akcję. Większość terminów z puli
naszego Regionu jest już obsadzona, zostały jedynie trzy wolne terminy: 17 stycznia 2021 r. (niedzie-

la), 6 listopada 2021 r. (sobota), 10
grudnia 2021 r. (piątek).
Dodajmy, że w tym roku jest
dla naszego Regionu do obsadzenia jeszcze jeden wolny termin (8
grudnia 2020 r.).
W sprawie służb w roku przyszłym jak i tej w grudniu br. prosimy o kontakt z Krzysztofem
Żmudą: kzmuda@vp pl, tel. 502
193 048.

Niepełnosprawność to nie zawsze
niezdolność do pracy
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Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Nietrudno jest obecnie znaleźć
przydatne informacje na temat, jak
żyć w zgodzie z ekologią w poszanowaniu narury. Rozglądając się
za tym, co sami możemy zrobić dla
środowiska, warto pamiętać również o najmłodszym pokoleniu.
Więcej
w „Magazynie Solidarność” 10/2020

HISTORIA

Nielegalna „Solidarność”

ZUS INFORMUJE

Rozróżnienie pomiędzy niepełnosprawnością, a niezdolnością
do pracy przysparza wiele problemów i bywa przyczyną nieporozumień. O zakwali�kowaniu do
każdej z grup decydują odmienne
przesłanki, różny jest ich podział
na stopnie, mają odrębne podstawy prawne i wywołują inne
skutki.
Niepełnosprawność jest związana z naruszeniem sprawności
organizmu oraz z utrudnieniem,
ograniczeniem bądź niemożnością wypełniania ról społecznych.
Ma trzy stopnie: znaczny, umiarkowany i lekki. Orzekają ją zespoły
do spraw orzekania o niepełnosprawności (miejskie lub powiatowe). Orzeczenie pozwala na
nabycie dodatkowych uprawnień
takich jak karta parkingowa, ulgi
podatkowe, możliwość zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
czy otrzymanie świadczeń z pomocy społecznej.
Niezdolny do pracy jest natomiast ktoś, kto całkowicie lub czę-

Ekologia dla młodych

ściowo utracił zdolność do pracy
zarobkowej z powodu naruszenia
sprawności organizmu i nie rokuje jej odzyskania po przekwali�kowaniu. Orzekają o niej lekarze
orzecznicy ZUS.
Całkowicie niezdolną do pracy
jest osoba, która utraciła zdolność
do wykonywania jakiejkolwiek
pracy. Częściowo niezdolną do
pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do
pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwali�kacji. Niezdolność
do pracy orzeka się na okres nie
dłuższy niż 5 lat, chyba że według
wiedzy medycznej nie ma rokowań jej odzyskania przed upływem tego okresu.
Z orzeczeniem o niezdolności do pracy wiąże się możliwość
ubiegania o rentę z tytułu niezdolności do pracy, tzw. rentę wypadkową, rentę socjalną czy rentę
szkoleniową.
Krzysztof Cieszyński
regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa pomorskiego
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca: Małgorzata Kuźma
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

8 października 1982 roku
Sejm PRL -u przy 12 głosach przeciwnych i 10 wstrzymujących się
uchwalił „Ustawę o związkach zawodowych i organizacjach rolników”. W świetle powyższej ustawy
wszystkie związki zawodowe istniejące przed 13 grudnia 1981 roku, w
tym „Solidarność”, zostały rozwiązane, a rolnikom indywidualnym
w ogóle nie przyznano prawa do
zrzeszania się w związki zawodowe, majątek zaś przekazano nowo
powstałym związkom reżimowym
(OPZZ). Rada Państwa uchwałą z 12
października 1982 roku ustaliła, że
nazwy nowo powstałych związków
zawodowych powinny zawierać
wyłącznie wyrazy: „Związek zawodowy pracowników…” i dalej nazwa danego zakładu pracy. Wyjątek
uczyniono jedynie dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, który mógł
zachować swoją nazwę i strukturę.
Po uchwaleniu tej ustawy, Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ
„Solidarność” wydała oświadczenie, w którym zaznaczyła, że „NSZZ
„S” może być rozwiązany jedynie

1982

na mocy decyzji swoich członków.
Związek nasz istnieje i nadal będzie
działać na rzecz Samorządnej Rzeczpospolitej”. Konwencja nr 87 MOP
dotycząca wolności związkowej i
ochrony praw związkowych, raty�kowana przez władze PRL- u stanowi, iż organizacje pracodawców
i pracowników powinny być wolne
od wszelkiej arbitralnej ingerencji
ze strony państwa, polegające na
zawieszaniu lub rozwiązywaniu ich
w drodze administracyjnej albo na
przeszkadzaniu w działalności np.
na drodze uchwalania lub stosowania przepisów prawnych. Władze
komunistyczne już od powstania
„Solidarności” robiły wszystko, aby
zniszczyć wielomilionową organizację. Nie udało się „rozsadzić”
Związku ani od wewnątrz wprowadzając swoich agentów do struktur,
ani też siłowo, wprowadzając stan
wojenny, aresztując bądź internując tysiące działaczy związkowych.
Postanowiono więc „Solidarność”
zlikwidować
administracyjnie
uchwalając nową ustawę o związkach zawodowych.

WYDARZYŁO SIĘ


5.10.1938 r.
Z warszawskiego
wieżowca Prudential wyemitowano
pierwszy w Polsce
program telewizyjny.



5.10.1939 r.
Niemcy rozstrzelali 38 obrońców
Poczty Polskiej
w Gdańsku.



7.10.1926 r. – Rada
Miejska w Gdyni
podjęła uchwałę
o budowie w Gdyni przemysłu
stoczniowego.

