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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

Zasiłek dłużej
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, 

który przysługuje w przypadku 
zamknięcia żłobka, przedszkola, 
lub klubu dziecięcego z powodu 
COVID-19 został przedłużony do 
28 lutego br. O dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy mogą się starać opie-
kunowie dzieci do 8 roku życia. 
Przysługuje on ubezpieczonym 
rodzicom starszych dzieci, które 
mają orzeczenie o niepełnospraw-
ności. Świadczenie przysługuje 
też, gdy dzieckiem nie może zająć 
się niania, z którą rodzic zawarł 
umowę uaktywniającą.

 

Rejestracja nauczycieli 
10 lutego br. zakończyła się 

rejestracja pierwszej grupy na-
uczycieli do szczepienia przeciw 
Covid-19. Od 15 do 18 lutego br. 
trwa rejestracja pozostałych grup 
nauczycieli. Rejestracją objęci są 
nauczyciele we wszystkich szko-
łach i placówkach systemu oświa-
ty m.in. nauczyciele klas IV-VIII 
szkół podstawowych, nauczyciele 
w szkołach ponadpodstawowych 
oraz nauczyciele akademiccy. Na 
szczepienie mogą zarejestrować 
się osoby urodzone od 1 stycz-
nia 1956 r. do 31 grudnia 2003 r. 
Nauczyciele urodzeni w 1955 r. 
i wcześniej będą mieli możliwość 
zaszczepienia w późniejszym ter-
minie. Stanowisko Prezydium 
Sekcji Oświaty tutaj...>>

11 lutego br. odbyło się, po 
dłużej przerwie, robocze spo-
tkanie Zespołu trójstronnego 
ds. przemysłu stoczniowego 
z udziałem m.in. Mirosława Piór-
ka, przewodniczącego Sekcji 
Krajowej Przemysłu Okrętowe-
go NSZZ ,,S”,  Macieja Styczyń-
skiego, naczelnika Wydziału 
Strategii Przemysłu Okrętowego 
w Ministerstwie Infrastruktury, 
Krzysztofa Żmudy, przewod-
niczącego KM „S” Remontowa 
Shipbuilding SA. 

W czwartek 18 lutego br. 
związkowa delegacja m.in. Miro-
sław Piórek, lider sekcji i Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący ZRG 
NSZZ „S” rozmawiać będą w MON 
o szansach sektora  stoczniowego 
i zamówieniach z pakietu progra-
mów modernizacji  Marynarki Wo-
jennej: Ratownik, Miecznik, Kor-
moran, Murena, Magneto, Czapla.  
Gospodarzem spotkania będzie 
wiceminister Sebastian Chwałek. 
W połowie marca br. zbierze się 
ponownie zespół trójstronny. 

Z kolei Związek Pracodawców 
Forum Okrętowe przygotował 
wielopunktowy Program Odbu-
dowy Przemysłu Stoczniowego 
w Polsce, mający być częścią Kra-
jowego Programu Odbudowy go-
spodarki po kryzysie związanym 
z pandemią COVID-19. Napisał 
go zespół przedstawicieli kadry 
zarządzającej przemysłu okręto-
wego, projektantów, naukowców 
i finansistów. Temat omówimy
szerzej w marcowym „Magazynie 
Solidarność”. Więcej...>>

Ratujemy stocznie  

10 lutego br. marszałek Sejmu 
Elżbieta Witek powołała Katarzynę 
Łażewską-Hrycko na Głównego 
Inspektora Pracy. Zastąpiła ona 
zmarłego inspektora Andrzeja 
Kwalińskiego.

Katarzyna Łażewska-Hrycko 
jest absolwentką prawa UG. Do 
marca 2016 r. była nadinspekto-
rem pracy, kierownikiem Sekcji 
Prawnej w Okręgowym Inspekto-
racie Pracy w Gdańsku. Następnie 
była dyrektorem Biura Rady Dialo-
gu Społecznego. 

Łażewska-Hrycko jako filary
działalności wskazała na jakość i 
skuteczność działania Państwowej 
Inspekcji Pracy, na  merytoryczne 
kontrole, aby „inspektor mógł się 
skupić na rozwiązywaniu pro-
blemów, a nie tylko na realizacji 
kolejnych tematów kontrolnych”. 
W uroczystości powołania uczest-
niczył poseł PiS Janusz Śniadek, 
przewodniczący Rady Ochrony 
Pracy.

Główny Inspektor Pracy z Gdańska 

– Inspekcja pracy była i jest 
głównym sojusznikiem związ-
ków zawodowych w zwalczaniu 
patologii rynku pracy. Nowa 
główna inspektor ma za sobą 
spore doświadczenie. Była dy-
rektorem biura RDS, rozumie 
wagę dialogu, zna od strony 
praktycznej, instytucjonalnej, 

dialog społeczny. Pani inspek-
tor jest nam znana z kilkuletniej 
działalności w Gdańsku, za którą 
jest przez nas dobrze oceniana, 
zarówno jako praktyk prowadzą-
cy kontrole, jak i prawnik. Co do-
brze rokuje na przyszłość – mówi 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „S”. 

Płace wzrosły, ale inflacja też
Mimo pandemii i spadku o 

2,8 proc. PKB w roku 2020  płace 
wzrosły i przebiły (średnia w go-
spodarce narodowej)  granicę 5 
tys. zł brutto, osiągając w  sektorze 
przedsiębiorstw  5411,45 zł, tj. bli-
sko 250 zł więcej niż w roku 2019. 

Przyczynił się do tego dyna-
miczny wzrost płac w drugiej poło-
wie roku, dzięki czemu przeciętne 
wynagrodzenie „odrobiło” straty z 

okresu marzec – maj. Pandemia i 
spowodowana nią recesja nie spu-
stoszyły także rynku pracy – bez-
robocie ( grudzień 2019 do grud-
nia 2020)  wzrosło o ok. 1 proc. 

Niestety, rosła także „zjadająca” 
wzrost płac inflacja, która wyniosła
w 2020 roku aż 3,4 proc. W stycz-
niu br. ceny w Polsce były średnio 
o 2,7 proc. wyższe niż w styczniu 
ub.r. 

O ile poziom recesji jest jed-
nym z najniższych w UE, podob-
nie jak stopień bezrobocia, o tyle 
wzrost cen należy do najwyższych.  
Wysokość prognozowanego prze-
ciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej 
na ten rok to 5259,00 zł brutto. Zo-
baczymy, jak na wynagrodzenia i 
rynek pracy wpłynie częściowy 
lockdown w styczniu i w lutym.

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stanowisko-ws-harmonogramu-szczepien-pracownikow-szkol
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ratujemy-stocznie-konieczny-plan-minimum-by-otworzyc-perspektywy
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Praca nad umysłami młodzieży, serwowanie na pozór nowatorskich 
i pseudohumanistycznych treści i kierunków ideowo-politycznych przy-
nosi cofnięcie cywilizacyjne. Skutki dostrzegamy w niektórych krajach, 
które pozwalają na tzw. humanitarne zakończenie życia, jak Holandia, 
Belgia. Pojawia się klasyczne pytanie o życie ludzkie, o jego wartość. 
Granica dowolności będzie przesuwana.
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” dla „Gazety Gdańskiej”

WYDARZYŁO SIĘ
 15.02.1979 r.  

W wyniku wybuchu 
gazu w warszaw-
skiej Rotundzie PKO 
zginęło 49 osób, 
a ok. 100 zostało 
rannych.

 16.02.1919 r. 
W Trewirze 
podpisano rozejm 
kończący zwycię-
skie Powstanie 
wielkopolskie.

 17.02.1941 r.  
O. Maksymilian 
Maria Kolbe, fran-
ciszkanin, został 
aresztowany i trafił
do KL Auschwitz 
z numerem 16670

Zarejestrować NZS
HISTORIA 1981

Tyle dni minęło od 11 lutego 2020 gdy Międzynarodowy Ko-
mitet ds. Taksonomii Wirusów (International Commitee on Taxo-
nomy of Viruses) nazwał nowego koronawirusa koronawirusem 
ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2). 

18 lutego 1981 r. podpisa-
niem Porozumienia Łódzkiego za-
kończył się 29-dniowy strajk stu-
dentów w Łodzi. Był to najdłuższy 
okupacyjny strajk studencki w Eu-
ropie. Jego celem było zmuszenie 
władz PRL do zgody na rejestrację 
Niezależnego Zrzeszenia Studen-
tów. W statucie NZS nie pojawił się 
zapis o przewodniej roli PZPR.

Początki NZS są w Studenckich 
Komitetach Solidarności, powo-
łanym po tragicznej śmierci kra-
kowskiego studenta Stanisława 
Pyjasa w 1977 r. 2 września 1980 
r. studenci powołali Tymczasowy 
Komitet Założycielski Niezależne-
go Zrzeszenia Studentów Polskich 
UG. 22 września zostaje przyjęta 
ogólnopolska formuła organizacji. 

13 listopada 1980 r. Sąd Woje-
wódzki w Warszawie wniosek o re-
jestrację NZS odrzucił. Rozpoczęły 
się akcje protestacyjne. Na Uniwer-
sytecie Łódzkim i innych uczelniach 
prowadzono akcje „Solidarnego cze-

kania”. 29 stycznia 1981 r. rozpoczął 
się strajk okupacyjny na Uniwersyte-
cie Łódzkim. Przystąpiło do niego 10 
tys. studentów, żądających rejestracji 
NZS, zniesienia nauczania przedmio-
tów indoktrynacyjnych, zniesienia 
cenzury, skrócenia służby wojskowej 
studentów, wprowadzenia niezależ-
ności uczelni, uwolnienia więźniów 
politycznych i ukarania winnych 
stłumienia protestów robotniczych 
z 1970 i 1976 r. Strajk obserwowały 
służby specjalne SB, Stasi, StB. Stu-
denci wywalczyli rejestrację Zrzesze-
nia, która nastąpiła 17 lutego 1981 r.
O strajku łódzkich włókniarek 
z 1971 roku tutaj...>>

W Kościele katolickim wierni 
obchodzą dzisiaj Środę Popielcową. 
Uczestniczymy w ceremonii posy-
pania głów popiołem. Wchodzimy 
w Wielki Post, który trwa 40 dni do 
Wielkiego Czwartku. Przeżywamy hi-
storię Zbawienia. Pamiętajmy, grzech 
pozostaje grzechem niezależnie od 
stroju, który przybiera. Wcześniej czy 
później każąca Ręka Boga dosięga 
obłudników, gorszycieli, kłamców, 
zachłannych na dobra doczesne. 

Dla nich są piekielne kręgi. Życie 
nie odbywa się jedynie w wymia-
rze ziemskim. Po śmierci ma swoje 
przedłużenie w wymiarze nadprzy-
rodzonym. Wezwania „Prochem 
jesteś i w proch się obrócisz” oraz 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię” ukierunkowują nas na reli-
gijny wymiar życia i śmierci. Coraz 
bardziej aktualnym jest wezwanie: 
„Czytajcie Ewangelię”. Dotyczy ono 
wszystkich ludzi Kościoła. 

Popielec

Julian Fałat, Popielec, 1881 r.
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„Dialog społeczny w czasie 
pandemii”  to temat dyskusji, 
która się on-line 15 lutego br. 
Była ona pierwszą z cyklu debat 
organizowanym w ramach, reali-
zowanego przez Region Gdański 
NSZZ „S”, projektu „Dialog klu-
czem do rozwoju”, finansowane-
go z Funduszy Norweskich. Nad 
stanem dialogu społecznego 
w Polsce dyskutowali przedstawi-
ciele rządu, Państwowej Inspekcji 
Pracy, parlamentarzyści, eksperci 
i związkowcy.

Wiceminister Stanisław Szwed 
podkreślił, że prowadzone przez 
rząd tarcze antykryzysowe i za-
wierane przez pracodawców 
i przedstawicieli pracowników 
porozumienia pomogły urato-
wać nawet 6 mln miejsc pracy. 
Przedstawiciele Związku na-
tomiast wskazywali, że tempo 
przyjmowania ustaw, niedosta-
teczne konsultacje, spowodowa-
ło, że nie obyło się bez wpadek. 
Przykładem takiej nieuzasadnio-
nej zmiany było przyznanie pre-
mierowi prawa do odwoływania 
członków Rady Dialogu Społecz-
nego. 

Dialog społeczny na 3+ 

Była dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Szemudzie 
Aneta N.-T. została skazana prawo-
mocnym wyrokiem na grzywnę 7 
tys. zł za egzekwowanie „godzin 
karcianych” wobec nauczycieli. Wy-
rok zapadł pod koniec stycznia br.  

– Sukces w dochodzeniu 
praw pracowniczych doprowa-
dzi też w innych przypadkach 
do wyhamowanie tendencji do 
wyciągania bezprawnych kon-
sekwencji wobec pracowników. 

Sprawiedliwości stało się zadość. 
To jest dobrym znakiem dla do-
chodzenia słusznych roszczeń. 
Na ukończeniu  jest też pozew do 
sądu pracy wobec gminy Szemud 
o wypłatę nadgodzin w tej samej 
szkole – mówi Ewa Rocławska, 
przewodnicząca KM POiW NSZZ 
S w Wejherowie, podkreślając 
rolę w sprawie mec. Bogumiła 
Soczyńskiego, niestety już nie-
żyjącego wybitnego specjalisty 
prawa oświatowego.

Kara nauczy?
Wiceminister Stanisław Szwed 
podczas debaty on-line.

Katarzyna Zimmer-Drabczyk 
z Biura Eksperckiego Komisji Kra-
jowej oceniła dialog społeczny 
w czasie pandemii na trójkę z plu-
sem, dodając jednocześnie, że w 
porównaniu z tym, jak wyglądała 
walka z kryzysem w latach 2007-
-2008, to widoczna jest zmiana na 
plus dla aktualnie rządzących.

Jacek Rybicki, moderator deba-
ty podsumowując dyskusję stwier-
dziłó, że w czasie kryzysu dialog 
społeczny jest potrzebny, bo jest 
potrzebne zaufanie społeczne, że 
strony silniejsze nie wykorzystują 
sytuacji  kryzysowej do ubicia wła-
snego interesu.  

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/epilog-grudnia-70-strajk-lodzkich-wlokniarek
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