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Zarząd spotkał się, 
ale onlineBadania 

profilaktyczne 2021
– Obserwujemy, jako pracow-

nicy, pewne kłopoty, jeśli chodzi o 
skuteczne przeprowadzanie badań 
lekarskich, przynajmniej w części 
grup zawodowych. Polska służba 
zdrowia od dawna boryka się z ol-
brzymimi problemami, a pandemia 
nie poprawi tego stanu na długie 
lata – powiedziała Maria Ochman, 
przewodnicząca Krajowego Sekre-
tariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „So-
lidarność”, która była gościem au-
dycji „Głos pracownika” emitowanej 
na antenie Radia Gdańsk. Można jej 
wysłuchać TUTAJ..>>

Odszedł główny 
inspektor pracy 

8 stycznia 2021 r. zmarł niespo-
dziewanie główny inspektor pracy 
Andrzej Kwaliński. W imieniu Prezy-
dium Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”, przewodniczący związku 
Piotr Duda złożył Rodzinie i współ-
pracownikom wyrazy głębokiego 
współczucia. Z Państwową Inspek-
cją Pracy Andrzej Kwaliński zwią-
zany był przez 36 lat. Przeszedł w 
urzędzie przez wszystkie szczeble 
kariery zawodowej, zdobywając 
kolejne inspektorskie doświadcze-
nia w okręgowych inspektoratach 
pracy w Kielcach i Warszawie oraz 
w Głównym Inspektoracie Pracy. 
Był przez lata członkiem NSZZ „S” 
(w 1994 r. Andrzej Kwaliński był 
jednym z inicjatorów utworzenia 
NSZZ „Solidarność” w PIP, jako Ko-
misji Międzyzakładowej z siedzibą 
w Siedlcach).

Zmiany w urzędach 
pracy 

Wiceminister rozwoju, pracy 
i technologii Iwona Michałek zapo-
wiedziała reformę urzędów pracy 
i oddzielenie statusu bezrobotnego 
od ubezpieczenia zdrowotnego. 
Celem zmian ma być ukrócenie zja-
wiska rejestrowania się w UP osób, 
które pracują „na czarno”, a przycho-
dzą do urzędu tylko po to, aby mieć 
ubezpieczenie. Większy nacisk miał-
by być położony także na aktywiza-
cję osób bez pracy oraz wspieranie 
rozwoju ich kompetencji. 

Dziennikarska organizacja z Nie-
miec skrytykowała rynek mediów 
w Polsce. Dyrektor Centrum Mo-
nitoringu Wolności Prasy Jolanta 
Hajdasz odpowiedziała na antenie 
„Radia Gdańsk”, że nie ma zagroże-
nia dla wolności słowa w Polsce: 

– Absolutnie skandaliczna jest 
i taka ingerencja, i taki apel, i taka 
wypowiedź, bo, po pierwsze, nic 
takiego, co byłoby zagrożeniem 
dla rynku mediów, wolności słowa 
w Polsce, nie ma po prostu miej-
sca. Prawo, które dotyczy mediów, 
stanowione jest w sposób abso-
lutnie demokratyczny. Mamy tak 
ukształtowany system prasowy, 
że funkcjonują do bólu liberalne 
przepisy. Apele do Komisji Euro-
pejskiej to tak naprawdę rodzaj, 
niezgodnej ze sztuką dziennikar-
ską, działalności politycznej. Przy-
gotowywanie gruntu do urabiania 
opinii publicznej, by zaakceptowa-
ła sytuację, że będzie można łatwo 
zamknąć usta różnym mediom 
prawicowym, które w Europie są 
ewenementem. Nie zajmujemy się 
tym, w jaki sposób dziennikarze z 
Niemiec układają sobie wewnętrz-
ny rynek mediów, ale chcemy 
wiedzieć, jak to jest zbudowane, 
bo okazuje się, że standardy obo-
wiązujące media są inne po jednej 
i po drugiej stronie Odry. 

Polski rynek mediów w latach 
90. można porównać do przysło-
wia z gotowaniem żaby, która nie 
reaguje, gdy powoli podnosi się 
temperaturę wody, w której zgi-
nie. Gdyby wrzucić ją do wrzątku, 
wyskoczyłaby. A tak przyzwyczaja 
się do powolnej śmierci. Wtedy też 
gazety były sprzedawane prawie 
za bezcen. W podstępny sposób 
zmieniały potem właścicieli. Do-
chodziło do podnoszenia kapitału 
przez mniejszościowego udzia-
łowca zagranicznego, a za chwi-
lę polski kapitał nie miał już nic 
do powiedzenia. Doszło do tego 
przy absolutnej bierności polskich 
podmiotów, na przykład UOKiK-u, 
który bez żadnej refleksji wydawał
zgody na przejmowanie kolejnych 
tytułów. Widzimy, do czego to do-
prowadziło. 

O wolne 
media

Posiedzenie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” miało 
w tym miesiącu niecodzienną 
formułę. Po raz pierwszy człon-
kowie zebrali się w systemie 
„on-line”, za pośrednictwem sieci 
internetowej. Zmiana została 
podyktowana pandemią. 

Głównym tematem obrad 
było przedstawienie problemów, 
z którymi w dobie koronawiru-
sa zmagają się m.in. nauczyciele 
i pracownicy szkolnej administra-
cji oraz gospodarka morska. O sy-
tuacji w oświacie mówił Wojciech 
Książek, lider Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” z siedzibą 
w Gdańsku. Nauczyciele będą 
mogli skorzystać ze szczepień 
przeciwko COVID-19 w pierwszym 
etapie, który ma się rozpocząć 15 
stycznia. Ci ze wczesnoszkolnej 
edukacji (czyli klas I-III szkół pod-
stawowych) mają być przetesto-
wani na obecność koronawirusa 
jeszcze przed zakończeniem ferii 

zimowych (badania będą dobro-
wolne i bezpłatne). 

Kłopot w tym, że nauczyciele 
stoją w kolejce do szczepień wraz 
z seniorami i służbami mundurowy-
mi. W pierwszej grupie jest ponad 
9 milionów seniorów i około 510 
tys. nauczycieli w szkołach, 90 tys. 
nauczycieli akademickich, po 100 
tys. policjantów i żołnierzy zawodo-
wych oraz ponad 50 tys. celników, 
strażaków i strażników miejskich. 

Podczas zebrania zarządu człon-
kowie ZRG zapoznali się też z reali-
zacją związkowego budżetu i per-
spektywą finansową na roku 2021,
a przewodniczący ZRG Krzysztof 
Dośla podsumował  działania w mi-
nionym roku i wskazał na nowe, 
wymuszone pandemią, rozwiązania 
w sytuacji, gdy mimo ograniczeń 
biura pracowały, starając się służyć 
wsparciem merytorycznym poszcze-
gólnym komisjom zakładowym, jak 
i członkom indywidualnym.
Szerszą relację ze spotkania 
Zarządu można przeczytać 
TUTAJ..>>

Obecnie trwa etap 0 szczepień 
przeciwko COVID-19. W szpitalach 
węzłowych szczepiony jest perso-
nel medyczny a także m.in. pracow-
nicy domów pomocy społecznej, 
miejskich ośrodków pomocy spo-
łecznej oraz osoby zatrudnione na 
uczelniach medycznych i studenci 
kierunków medycznych.  Do dzisiaj, 
do godz. 10 zaszczepiono ponad 
309 tysięcy osób. 15 stycznia br. 
ruszy rejestracja dla chętnych tzw. 
grupy 1 do zaszczepienia. Między-
regionalna Sekcja Oświaty i Wy-

Od piątku rejestracja na szczepienia
chowania NSZZ 
„ S o l i d a r n o ś ć ” 
z siedzibą w 
Gdańsku apeluje, 
aby jak najszyb-
ciej objąć szcze-
pieniami pracow-
ników oświaty. 

Przyjęcie ta-
kiej strategii po-
zwoli na powrót 

pozostałych uczniów do szkół (nie 
tylko z klas I-III szkół podstawowych, 
którzy 18 stycznia wracają do na-
uczania w trybie stacjonarnym), na 
powrót rodziny i społeczeństwa do 
normalności, zapobiegnie w więk-
szym stopniu rozprzestrzenieniu się 
epidemii i zapewni bezpieczeństwo 
zdrowotne nie tylko pracowników 
ale również uczniów i ich rodzin 
– czytamy w stanowisku. 
Pełna treść stanowiska Sekcji 
Oświaty w sprawie szczepień pra-
cowników szkół jest TUTAJ..>>

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-wyjatkowo-on-line
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/120583-pracodawcy-chcieliby-miec-zdrowego-wydajnego-pracownika-bez-inwestowania-w-niego-zmiany-dotyczace-profilaktycznej-opieki-zdrowotnej-zatrudnionych-moga-to-zmienic
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stanowisko-sekcji-oswiaty-ws-szczepien-pracownikow-szkol
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

6,2 procent

Urodziłem się i wychowałem wśród ludzi, dla których wolność była naj-
cenniejszą wartością. W Polsce jesteśmy tak bardzo przywiązani do wol-
ności, bo wiemy jak to jest, kiedy ktoś próbuje ją nam ograniczyć. 

Premier Mateusz Morawiecki na Facebooku 

Zabezpieczenia socjalne II RP

Tyle wyniosła, jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii, stopa bezrobocia w grudniu 2020 w Polsce. To o 0,1 pkt proc. 
więcej niż w listopadzie. Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba 
bezrobotnych w końcu grudnia 2020 roku wyniosła 1,046 mln osób. 
W Pomorskiem zarejestrowanych było 56 288 osób bez pracy (stopa 
bezrobocia: 5,9 proc).

HISTORIA 1919

WYDARZYŁO SIĘ
 13.01.1964 r.  

Karol Wojtyła 
został nominowa-
ny na arcybiskupa 
metropolitę 
krakowskiego.

 14.01.1993 r.  
Na Bałtyku 
u wybrzeży Rugii 
zatonął podczas 
sztormu polski 
prom „Jan Hewe-
liusz, zginęło 55 
osób, uratowano 9.

 16.01.1919 r. 
Ignacy Jan Pade-
rewski został mia-
nowany premie-
rem i jednocześnie 
ministrem spraw 
zagranicznych.

Od kilku lat podatnicy, głównie 
członkowie NSZZ „Solidarność”, 
przekazują 1 proc. podatku na 
rzecz ustanowionej przez Zwią-
zek fundacji, która wspiera zdolną 
młodzież, związkowych seniorów 
oraz organizację wystaw społecz-
nie zaangażowanej sztuki. Ze-
brane pieniądze stanowią wkład 
własny w realizowane programy 
i zasilają Fundusz Stypendialny.

W ubiegłych latach z ze-
branych z tytułu 1% pieniędzy 
zorganizowaliśmy programy 
sportowe i rozwojowe, z których 
korzystali członkowie Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistów. Były 
to między innymi: program spor-
towy „W zdrowym ciele – zdrowy 
senior”, Akademia Społecznika i 
Vademecum Aktywności Seniora.

Fundacja współpracuje także 
z towarzystwem artystów plasty-
ków działającym przy Związku 

11 stycznia 1919 r. Naczelnik Pań-
stwa Józef Piłsudski, dwa miesiące 
po odzyskaniu niepodległości, wy-
dał dekret o obowiązkowym ubez-
pieczeniu pracowników, pierwszy 
polski akt prawny o ubezpieczeniu 
na wypadek choroby. Dekret gwa-
rantował pracownikom i ich ro-
dzinom pomoc lekarską, leczenie 
szpitalne i zasiłek chorobowy i stał 
się podstawą do tworzenia systemu 
ubezpieczeniowego. 19 maja 1920 
r. Sejm podjął odpowiednią ustawę. 

W 1924 r. wprowadzono prze-
pisy o ubezpieczeniu na wypadek 
braku pracy, a w 1933 r. kolejne 
ubezpieczenia na wypadek nie-
zdolności do pracy, śmierci w wyni-
ku wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej. Jednostkami organiza-
cyjnymi były kasy chorych z radami 
składającymi się w 2/3 z przedsta-
wicieli pracowników i w 1/3 z pra-
codawców. Funkcjonowały one w 
miastach lub powiatach o liczbie 
ludności przekraczającej 50 tysięcy 
i były niezależne od administracji 
rządowej. 24 października 1934 r. 
rozporządzeniem prezydenta RP 
powstał Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych z siedzibą w Warszawie. 

Do ZUS należało ustalanie prawa 
do świadczeń długoterminowych 
i ich wypłata, administrowanie ma-
jątkiem ubezpieczenia emerytalne-
go i wypadkowego oraz lecznictwo 
i profilaktyka chorób zawodowych.

Składka na ubezpieczenie choro-
bowe stanowiła 6,5 proc. zarobku i 
była płatna w 3/5 przez pracodawcę i 
w 2/5 przez pracownika. Świadczenie 
było wypłacane przez 26 tygodni. W 
przypadku, gdy choroba była wy-
nikiem wypadku przy pracy, zasiłek 
przysługiwał aż do wyzdrowienia. Pra-
cujące kobiety, które urodziły dziecko, 
miały prawo do zasiłku w wysokości 
100 proc. pensji przez 8 tygodni. 
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Przekaż 1 procent Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy

Polaków na Białorusi. Wspólnie 
zorganizowaliśmy patriotyczne 
wystawy malarstwa, a kolejną  
pod nazwą „Niech żyje Białoruś”, 
inspirowaną aktualnymi wydarze-
niami, planujemy pokazać w 2021 
roku. 

W tym roku pieniądze z tytułu 
1 proc. planujemy przeznaczyć na 
Fundusz Stypendialny, organiza-
cję wystawy i – o ile sytuacja epi-
demiologiczna ulegnie poprawie 
– na program sportowo-zdrowot-
ny dla seniorów.
KRS: 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl

Zapraszamy na czterogodzin-
ne szkolenie on-line poświecone 
Zakładowemu Funduszowi Świad-
czeń Socjalnych, które odbędzie 
się 21 stycznia. Zgłoszenia przyj-
muje kierownik Działu Szkoleń 
ZRG Irena Jenda (tel. 502 172 288, 

adres e mail: i.jenda@solidarnosc.
gda.pl). Zgłoszenia należy składać 
za pośrednictwem Komisji Zakła-
dowej, podając imię i nazwisko, 
adres e-mailowy i numer telefonu 
osoby zgłaszanej, nazwę i numer 
organizacji związkowej. 

Szkolenie z ZFŚS

Podczas prowadzonej przebu-
dowy budynku dworca Gdańsk 
Główny robotnicy dokonali nieco-
dziennego znaleziska. W jednej ze 
ścian umieszczona została butelka 
z notatką napisaną przez anoni-
mowego pracownika na blankie-
cie telegramu pocztowego: „Bu-
dynek został spalony w dniu 14 
grudnia 1970 r. w czasie strajków 
przez Stocznię Gdańską. Remont 
przeprowadziła brygada z Gdań-
skie Przed. Robót Elewacyjnych. 
Gdańsk Styczeń 1971 roku”. 

– Robotnicy Trójmiasta mieli 
odwagę upomnieć się o godne 
życie, o chleb, o wolną Polskę. 
Dzisiaj, odkrywając wiadomości 
z tamtych lat, dokładamy „cegieł-
kę” do wiedzy o zrywie, o czasach 

komunistycznych. Polskie dworce 
skrywają jeszcze niejedną tajemni-
cę z przeszłości. Dobrze, że spółka 
PKP dba o te elementy historii, o 
te „cegiełki”, opowiadające historię 
Polski i łączy je z nowoczesnymi 
rozwiązaniami – mówi Maciej Ma-
łecki, sekretarz stanu w Minister-
stwie Aktywów Państwowych.

– Odkrycie butelki z notatką 
upamiętniającą Grudzień ’70 w 50. 
rocznicę tych tragicznych wyda-
rzeń to kolejne świadectwo tego, 
że dworce PKP, podobnie jak zam-
ki, pałace czy twierdze, również są 
niemymi świadkami historii, a tym 
przypadku tej najnowszej, zmie-
niającej losy współczesnej Polski 
– dodaje Krzysztof Mamiński, pre-
zes zarządu PKP S.A.

Historyczne odkrycie na dworcu 

FO
T.

 P
KP

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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