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Wzrosło bezrobocie
Szacowana przez MRPiT stopa 

bezrobocia rejestrowanego wynio-
sła w styczniu br. 6,5 proc. W porów-
naniu do grudnia ub.r.  zwiększyła 
się o 0,3 proc., a rok do roku wzrost 
wyniósł 1 proc. Liczba bezrobot-
nych w końcu stycznia br. wyniosła 
1 089,6 tys. osób i w porównaniu do 
końca 2020 r.   wzrosła o 43,2 tys.

Pracodawca 
Przyjazny  

Komisja Certyfikacyjna 13 edycji
konkursu „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom” dokonała oceny 
nadesłanych przez organizacje 
związkowe wniosków, zgodnie 
z celami i zasadami konkursu. Lista 
przedsiębiorstw certyfikowanych
za rok 2020 certyfikatem ,,Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom”, 
tutaj...>> 

Waloryzacja emerytur
1 marca 2021 roku nastąpi 

waloryzacja świadczeń emerytal-
no-rentowych wskaźnikiem nie 
mniejszym niż 4,24 proc. Coroczny 
wskaźnik waloryzacji świadczeń 
emerytalno-rentowych to śred-
nioroczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w po-
przednim roku kalendarzowym 
zwiększony o co najmniej 20 proc. 
realnego wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzednim 
roku kalendarzowym. Więcej...>>

Stan polskich finansówjestzazna-
czony na „zielono” na mapie stabilno-
ści finansów publicznych, przygoto-
wanej przez Komisję Europejską. KE 
oceniła stabilność finansową państw
członkowskich i ryzyko dla długu pu-
blicznego na najbliższe 10 lat. Jeste-
śmy krajem, który wszystkie parame-
try ma zaznaczone przez Komisję na 
„zielono”. Dane pokazują realizację 

Planu na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju i niską recesję. Nasz PKB w 
ub.r. był realnie niższy o 2,8 proc. niż 
w 2019 r. To wynik lepszy niż w całej 
Unii Europejskiej, gdzie PKB obniżyło 
się w zeszłym roku r/d/r średnio o 7,4 
proc. Raport KE wskazuje, że Polska 
to kraj o najwyższej wiarygodności 
finansowej z najniższym ryzykiem
fiskalnym.

Zielona Wyspa II 

Nie dla ideologii 
śmierci 

ZRG NSZZ „S” przyjął stano-
wisko wobec skandalicznej wy-
powiedzi posłanki SLD z Gdyni 
prof. Joanny Senyszyn, która w 
telewizyjnej dyskusji wywodziła: 
Rodzą się dzieci z bezmózgowiem, 
bezczaszkowiem. Jeśli takie dzieci 
będą się teraz rodzić to wielka szko-
da, że nie ma prawa o eutanazji, bo 
lepiej byłoby takie dziecko za po-
mocą zastrzyku pozbawić życia niż 
pozwolić, żeby w męczarniach ko-
nało, w konwulsjach i bólu”. W oce-
nie członków ZRG wypowiedzi 
posłanki, byłej dziekan Wydziału 
Zarządzania UG, to ordynarna pro-
wokacja.

Stanowisko Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” wyraża swoje głębokie 
oburzenie z powodu słów wypowie-
dzianych przez posłankę na Sejm RP, 
a także nauczyciela akademickiego, 
profesora, Joannę Senyszyn, która 
opowiedziała się w programie TVP 
Info za zabijaniem dzieci urodzo-
nych z tzw. wadami eugenicznymi. 
Posługiwanie się językiem i argu-
mentacją, podobnymi do bolsze-
wickich i nazistowskich ideologów, 
to ordynarna prowokacja, obliczo-
na na eskalację emocji, niegodna 
osoby z tytułem profesorskim, któ-
ra dla młodych ludzi powinna być 
autorytetem i przykładem. NSZZ 
„S” od zawsze przeciwstawiała się 
działaniom sprzecznym z prawem 
naturalnym do życia zapisanym w 
Konstytucji RP. Szkoda, że ci, którzy 
tak chętnie wykorzystują zapisy 
Konstytucji  traktują to w sposób 
wybiórczy i koniunkturalny.  

Taka postawa  i sposób myśle-
nia, jakie prezentuje Pani Joanna 
Senyszyn, musi zasługiwać na 
jednoznaczne potępienie. Nie mo-
żemy godzić się na upowszechnia-
nie ideologii śmierci. Brak reakcji 
może powodować, że ponownie 
zatriumfują  ideologie, takie jak 
nazistowska i komunistyczna, 
choć wydawało się, że przeszły 
one już do historii.
Gdańsk 8 lutego 2021 r.

Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG  NSZZ „Solidarność”, 

Zarząd Regionu Gdańskiego ob-
radował 8 lutego br. w formule 
on-line. Jest to podyktowane 
obostrzeniami związanymi z roz-
przestrzenieniem się koronawi-
rusa. Mimo pandemii związkow-
cy tempa pracy nie zwalniają. 
Frekwencja dopisała. 

Członkowie Zarządu przyję-
li projekt budżetu na 2021 rok, 
szczególnie trudny i wymagający 
w obliczu pandemii. Omówiono 
też sytuację w zakładach pracy.

Tomasz Muszyński, przewod-
niczący KZ NSZZ „S” Dovista Pol-
ska, poinformował o szczegółach 
zakończonego sporu zbiorowego 
w przedsiębiorstwie Dovista Pol-
ska z Wędkowych k. Swarożyna. 
Spór dotyczył wzrostu wynagro-
dzeń. By je wyegzekwować trzeba 
było twardych negocjacji. Spór 
trwał trzy miesiące ze wsparciem 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. 
Pracownicy otrzymają podwyżkę 
do 360 zł brutto. Skuteczność i 
cierpliwość negocjacyjna NSZZ „S” 

została doceniona i do związku w 
ub.r. zapisało się 90 nowych człon-
ków w tej firmie, należącej do duń-
skiego właściciela. 

Wojciech Książek, przewodni-
czący Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania poinformo-
wał, że w kilku oświatowych komi-
sjach wzrosła liczba członków. Na 
uwagę zasługuje  wzrost w 2020 
r. z 70 do 99 członków na terenie 
oświatowej KM NSZZ „S” Rumia, 
pracującej pod przewodnictwem 
Danuty Wójcik.

– Miejmy nadzieję, że tenden-
cja będzie utrzymana, wiele pracy 
potrzeba w zakładach pracy, w ko-
misjach – zaapelował Krzysztof 
Dośla.

Z kolei w przedsiębiorstwie 
połowu i przetwórstwa ryb „Szku-
ner” sp. z o.o. we Władysławowie, 
jak informuje Ryszard Karsznia, 
przewodniczący „S”, pracodawca 
wypowiedział regulamin pracy 
bez porozumienia ze związkami 
zawodowymi. Sprawą ma zająć się 
Państwowa Inspekcja Pracy. 

ZRG o sytuacji pod presją 
COVID-19

1% dla Pomorskiej 
Fundacji Edukacji 

i Pracy

Działalność Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy polega na 

wspieraniu zdolnej młodzieży, 
związkowych seniorów oraz 

organizacji  wystaw społecznie 
zaangażowanej sztuki. 

Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/13-edycja-konkursu-pracodawca-przyjazny-pracownikom
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/20188-waloryzacja-swiadczen-emerytalno-rentowych-2021
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1,19 procent

W wyniku trudnych lat politycznych poszukiwań i walk ulicznych, poja-
wiły się w połowie lat 80 głoszone jawnie postulaty pełnej niepodległości. 
Nie tej fasadowej. (...) 32 lata temu nasze koncepcje były odrzucane przez 
opozycyjną lewicę warszawską, która nie zakładała niepodległości Pol-
ski, mówiła o finlandyzacji. Jej celem nie była suwerenność lecz wejście 
do struktur i instytucji ówczesnej władzy.

Andrzej Kołodziej, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych,  
współzałożyciel Solidarności Walczącej, o Okrągłym Stole 

WYDARZYŁO SIĘ
 8.02.1951 r.  

W więzieniu przy 
ul. Rakowieckiej 
w Warszawie 
został zamordowa-
ny mjr Zygmunt 
Szyndzielarz ps. 
„Łupaszka”. 

 10.02.1920 r.  
Generał Józef 
Haller dokonał 
symbolicznych 
zaślubin Polski 
z Morzem Bałtyc-
kim.

 10.02.1926 r. 
Rada Ministrów 
wydała rozporzą-
dzenie nadające 
prawa miejskie 
Gdyni.

Biała księga przemysłu 

Na nieludzkiej ziemi
HISTORIA 1940

Taka część naszej populacji została w pełni zaszczepiona (462,3 tys. Po-
laków) do 9 lutego br. To wynik zbliżony do Niemiec, Węgier, Rumunii. 
Lepszy niż Wielka Brytania (0,76), Norwegia (0,83), czy Francja (0,37). 

Praca z koronawirusem w tle

W 1939 r., uczestnicząc wspólnie z 
III Rzeszą w agresji na Polskę Związek 
Sowiecki zajął 190 tys. km kw. obsza-
ru II RP z ok. 13 mln jej obywateli. W 
grudniu 1939 r. w Moskwie zapadła 
decyzja o deportacji ludności cywil-
nej z terenów okupowanych w głąb 
ZSRS. Byli to głównie Polacy, ale też 
obywatele innych narodowości. Naj-
liczniejsze grupy deportowanych 
trafiły na północ dzisiejszej Rosji (ob-
wód archangielski, Republika Komi, 
obwód Iwanowski), na Ural, do krajów 
Krasnojarskiego i Ałtajskiego na Sybe-
rii oraz do Kazachstanu.

Nocą z 9 na 10 lutego 1940 r. 
miała miejsce pierwsza wywózka 
140 tys. osób, druga odbyła się z 13 
na 14 kwietnia 1940 r. – 60 tys., trze-
cia od maja do lipca 1940 r. – 80 tys., 
a czwarta w maju i czerwcu 1941 r. 
(przerwana 22 czerwca agresją 
niemiecką) – 85 tys. Deportacje 
przeprowadzone w latach 1940–41 
przebiegały według podobnego 
schematu. Wykonawcami były gru-
py operacyjne składające się z ofi-
cera i żołnierzy NKWD,  lokalnych 
milicjantów i reprezentanta lokal-
nych władz. Pojawiały się w nocy 

lub wczesnym rankiem. Nie wszy-
scy przetrwali trwającą tygodniami 
podróż w bydlęcych wagonach. 
„Miejscem osiedlenia” był nieraz 
step lub tajga, a środkiem ekster-
minacji głód i mordercza praca 
przy wyrębie lasów i w kopalniach.

Przypomnijmy, że w latach 1937–
–38 doszło do eksterminacji 100 tys. 
Polaków żyjących w ZSRS. W latach 
1944-46 na wschód deportowano 
około 50 tys. rodaków (żołnierzy AK, 
górników z Górnego Śląska), a tzw. 
wymiana ludności z terenów II RP 
trwała do 1958 r. Dokładnej liczby 
dotkniętych represjami nie można 
ustalić, gdyż archiwa postsowieckie 
są niedostępne. Do lat 80 deportacje 
stanowiły temat oficjalnie zakazany.
O powrocie Polski nad Bałtyk 
tutaj...>>
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Leszek Świeczkowski, przewodniczący 
KM NSZZ „S” w Polpharma SA 
w Starogardzie Gdańskim. 

Produkujemy antybiotyki, leki potrzebne 
w leczeniu COVID, dla Agencji Rezerw Materiało-
wych „rozpuszczalnik” do szczepionek. Krajowa 
Sekcja Pracowników Przemysłu Farmaceutycz-
nego wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia o za-

kwalifikowanie nas do grupy szczepień „zero”. Zakwalifikowano u nas
kilkudziesięciu lekarzy i farmaceutów. Inni nie znaleźli się w tej grupie do 
zaszczepienia przeciwko COVID-19. 

Zakład wysokich technologii musi mieć wyjątkowe warunki pracy, 
o podwyższonej staranności i sterylności. Produkcja leków musi odpo-
wiadać wyśrubowanym wymaganiom.  Na czas pandemii podjęto rady-
kalne kroki prewencyjne. Pracownicy na produkcji, logistyka, utrzymanie 
ruchu mają robione co dwa tygodnie testy wymazowe. Po maksimum pół 
godziny jest wynik. Wykrywane są niemal wyłącznie bezobjawowe zaka-
żenia koronawirusem. Produkcja idzie swoim rytmem. Jest zapotrzebo-
wanie na nasze leki. Nie tylko szczepionki są ludziom potrzebne. Gorzej 
wygląda sektor szpitalny, czyli leki infuzyjne i okołooperacyjne. Robi się 
mniej zabiegów, mniej operacji. Niestety, znajduje to odbicie w stanie na-
szego zdrowia, w niepokojącej, rosnącej liczbie zgonów. 

Od 8 lutego br. rozpoczęła się 
rejestracja chętnych nauczycieli 
do szczepienia przeciw COVID-19. 
W pierwszej kolejności to nauczy-
ciele, którzy obecnie prowadzą 
zajęcia stacjonarne w szkołach i 
placówkach oświatowych (ci do 
60 roku życia, szczepionką COVID-
-19 Vaccine AstraZeneca). Nauczy-
ciel jest zgłaszany przez dyrektora 

szkoły lub placówki oświatowej w 
Systemie Informacji Oświatowej do 
właściwego szpitala węzłowego.  
Obowiązuje zasada dobrowolno-
ści. W kolejnym etapie do tej gru-
py dołączą nauczyciele uczący w 
pozostałych klasach. Szczepienia 
rozpoczną się 12 lutego br. Tempo 
szczepień będzie zależało od do-
staw dawek preparatów do Polski.   

Nauczyciele rejestrowani

Rozwój przemysłu i zwiększenie 
jego innowacyjności, wzmocnienie 
odporności naszej gospodarki na 
wstrząsy oraz poprawa konkuren-
cyjności polskiej gospodarki – takie 
m.in. mają być efekty Polityki Prze-
mysłowej Polski, nad którą prace 
prowadzi Ministerstwo Rozwoju, 
Pracy i Technologii. Podstawą będzie 
Biała Księga Rozwoju Przemysłu. 

– Nie należy tematyki polityki 
przemysłowej lekceważyć i biernie 

czekać na finał prac ministerial-
nych. Dotyczy to wszystkich branż 
polskiego przemysłu – apelował 
na posiedzeniu ZRG NSZZ „S” 
Krzysztof Żmuda, przewodniczący 
KM NSZZ ,,S” Remontowa Shipbu-
ilding SA.

Polityka Przemysłowa Polski 
powstaje w ramach Planu dla Pra-
cy i Rozwoju, będzie  kluczowym 
instrumentem Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju.  

Prawnicy pomagają
Aby uzyskać poradę prawną w Regionie Gdańskim „S”, wystarczy za-
dzwonić lub napisać e-mail. W ten sposób można skonsultować się bądź 
umówić na poradę. Dział Prawny dla komisji zakładowych oraz dla człon-
ków indywidualnych jest dostępny pod numerami telefonów 58 308 42 
74, 58 308 44 69 oraz 58 305 55 12, a także pod adresami mailowymi: 
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl i prawnicy@solidarnosc.gda.pl.

W Juracie 9 lutego br. rozpoczął 
się dwudniowy szczyt prezyden-
tów państw Grupy Wyszehradzkiej 
(Polska, Czechy, Węgry, Słowacja). 
Zbiegł się ze 101 rocznicą Zaślu-
bin Polski z morzem. Prezydent 
Andrzej Duda podczas sesji ple-
narnej szczytu podkreślił: –  Jeśli 
popatrzymy na te ostatnie trzy de-
kady, które minęły od upadku ko-

munizmu, upadku zapoczątkowa-
nego przez polską „Solidarność” 
zobaczymy, że są one wypełnione 
nie tylko wielkim sukcesem go-
spodarczo-politycznym, ale także 
skokowym awansem społeczno-
-cywilizacyjnym. Nieczęsto na 
świecie obserwuje się tak ogrom-
ną przemianę dokonującą się 
w tak krótkim czasie – mówił.

Wyszehrad w Juracie

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/general-haller-wraca-polske-nad-baltyk-zaslubiny-z-morzem
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