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Katyń 1940  
w Wejherowie 

Czekamy na konkrety
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Przez ostatni miesiąc w Auli 
Jana Pawła II w Wejherowie moż-
na było oglądać wystawę upa-
miętniającą 81 rocznicę zbrodni 
katyńskiej. Wystawę przygotowa-
ła Komandoria Pomorska Orderu 
św. Stanisława oraz Wejherowska 
Wspólnota Pokoleń. – Prezen-
towane materiały otrzymaliśmy 
z IPN w Gdańsku – informuje pre-
zes WWP Henryk Jarosz.

Sekcja Młodych 
o pracy zdalnej

Od ponad roku zmagamy się 
z pandemią, która zmieniła rynek 
pracy. Jakie są odczucia i doświad-
czenia wynikające z przeniesienia 
na pracę zdalną? O tym podczas 
webinaru przygotowanego przez 
Krajową Sekcję Młodych rozma-
wiali Łukasz Mickiewicz, zastępca 
Przewodniczącego Krajowej Sek-
cji Pracowników Telekomunikacji, 
Robert Lisicki z Konfederacji Le-
wiatan oraz Anna Reda i Paulina 
Barańska z Biura Eksperckiego KK 
„Solidarności”. Nagranie można 
obejrzeć TUTAJ... >> 

Oczekujemy 
stanowiska 

„Solidarność” zażądała jedno-
znacznego stanowiska polskiego 
rządu wobec decyzji w sprawie 
kopalni Turów. Wyrok oznacza bo-
wiem, że całe porozumienie górni-
cze można wyrzucić do kosza. 
Pełną treść oświadczenia moż-
na przeczytać TUTAJ... >>  
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W najbliższy poniedziałek, 31 maja odbędzie się 
szkolenie poświęcone mobbingowi. Rozpocznie się 
o godzinie 10 i będzie trwać 4 godziny. Zgłoszenia 
przyjmuje Irena Jenda, kierownik Działu Szkoleń, 
tel. 502 172 288, adres e-mail: i.jenda@solidarnosc.
gda.pl. 

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem 
Komisji Zakładowej, podając: imię i nazwisko, adres 
e-mailowy i nr telefonu osoby zgłaszanej, nazwę i 

nr organizacji związkowej. Kwestie techniczne i in-
formacje o sposobach dostępu do szkolenia online 
będą uczestnikom przesłane drogą mailową. Każdy 
uczestnik powinien posiadać komputer stacjonar-
ny/laptop z przeglądarką Chrome lub smartfon 
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mi-
krofonem (uczestnicy będą mieli bezpośredni kon-
takt z prowadzącym i możliwość zadawania pytań 
w trakcie szkolenia). 

Dział Szkoleń zaprasza

– Oczekujemy konkretnych 
ustaw, bo na razie „Polski Ład” to 
jedynie ogólne zapowiedzi – po-
wiedział Piotr Duda, lider NSZZ 
„S” podczas posiedzenia Rady Dia-
logu Społecznego, gdy premier 
Mateusz Morawiecki zaprezento-
wał nowy program ekonomicz-
no-społeczny. Kłopot w tym, że 
z uwagi na brak przedstawienia 
aktów prawnych, które miałyby 
realizować założenia Polskiego 
Ładu, nie ma możliwości zgłosze-
nia merytorycznych uwag do do-

kumentu. Piotr Duda podkreślił, że 
narastający kon�ikt w branży pali-
wowo-energetycznej, który grozi 
wybuchem protestów jest właśnie 
wynikiem braku dialogu.  

Strona związkowa wyraziła 
także zaniepokojenie brakiem 
zapisów dotyczących edukacji 
oraz służb mundurowych podle-
głych MSWiA i MS. Z pozytywów 
natomiast warto zwrócić uwagę 
na działania mające na celu ogra-
niczenie stosowania umów cywil-
noprawnych w pracy i reformowa-

nie systemu podatkowego oraz 
zwiększenie wydatków na służbę 
zdrowia oraz aktywizację zawodo-
wą emerytów. 

Mateusz Morawiecki, odpo-
wiadając na kwestie podniesione 
przez partnerów społecznych 
powiedział, że zmiany dotyczące 
kwoty wolnej od podatku przyczy-
nią się do wzrostu płac netto oraz 
będą stanowić bodziec motywa-
cyjny. Prognozował ograniczenie 
szarej strefy i zwiększenie liczby 
miejsc pracy. 

W warszawskiej siedzibie „So-
lidarności” utworzony został ko-
mitet inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie emerytur stażowych. 
Chodzi o to, aby umożliwić nam 
przejście na co najmniej minimal-
ną emeryturę po osiągnięciu stażu 
pracy w wysokości 35 lat u kobiet i 
40 u mężczyzn. Walczymy o prawo 
wyboru. 

– Związek chce dbać o pra-
wa pracowników, którzy ciężko 
pracują całe życie zawodowe i 
chcą wreszcie godnie przejść na 
emeryturę i odpoczywać w kwie-
cie wieku – oznajmił Piotr Duda, 
przewodniczący KK NSZZ „Solidar-
ność”. 

Po zebraniu tysiąca podpisów 
obywateli popierających projekt 
pełnomocnik komitetu zawia-
domi o tym marszałka Sejmu 
wraz z wnioskiem legislacyjnym. 
Następnym etapem procedury 
będzie zebranie 100 tysięcy pod-
pisów. 

Emerytury stażowe 
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– Mamy nadzieję, że z począt-
kiem lipca będziemy mogli ruszyć 
pełną parę, ale nie interesuje nas 
zebranie wymaganych 100 tysięcy 
podpisów. Dla nas bardzo ważne, 
aby było ich więcej – powiedział 
przewodniczący.  Jak zwrócił uwa-
gę Związek korzysta z demokracji 

bezpośredniej. – Jesteśmy sku-
teczni. Przypomnę tylko święto 
Trzech Króli, płacę minimalną, czy 
referendum emerytalne – powie-
dział Piotr Duda. 
Materiał wideo na temat 
inicjatywy w sprawie emerytur 
można obejrzeć TUTAJ... >>

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1499156403769483&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=-r_2QB565A8
https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/20463-skandaliczna-decyzja-unii-i-protest-solidarnosci
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
44,5 procent

Od początku swego istnienia „Tygodnik Solidarność” nazywany był 
„pierwszym wolnym pismem od Łaby do Władywostoku”. Dawał nadzieję 
milionom ludzi, w szczególności tym, którzy znaleźli się po niewłaściwej 
stronie żelaznej kurtyny. To wszystko czyniło z niego prawdziwy pomnik 
wolności słowa. 

Michał Ossowski, redaktor naczelny gazety podczas otwarcia  
wystawy przedstawiającej losy „TySola” 

WYDARZYŁO SIĘ
 

 24.05.1609 r.  
Król Zygmunt III 
Waza opuścił wraz 
z rodziną i dworem 
Wawel przenosząc 
się na stałe do 
Warszawy.

 25.05.1948 r.  
W więzieniu mo-
kotowskim został 
zamordowany 
przez władze komu-
nistyczne rotmistrz 
Witold Pilecki.

 27.05.1990 r.  
Tego dnia odbyły 
się pierwsze w po-
wojennej Polsce 
wolne wybory do 
samorządu teryto-
rialnego.

40 rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia
HISTORIA 1981

O tyle, rok do roku, wzrosła produkcja przemysłowa w Polsce. Dane 
podsumowujące kwiecień opublikował GUS. 

28 maja 1981 roku, w dzień 
Wniebowstąpienia Pańskiego, 
Prymas Tysiąclecia Stefan Kardy-
nał Wyszyński odszedł do Boga. 
Przeżył 80 lat. Niezłomnie stał na 
straży wiary i narodowego depo-
zytu tożsamości Polaków. 

Stefan Kardynał Wyszyński był 
niekwestionowanym autorytetem, 
orędownikiem mądrego działania, 
mężem stanu. Święcenia kapłań-
skie otrzymał w 1924 roku, w cza-
sie II wojny światowej ukrywał 
się, będąc jednocześnie w okresie 
powstania warszawskiego kape-
lanem ugrupowań AK. W 1948 r. 
został metropolitą gnieźnieńskim 
i warszawskim oraz prymasem 
Polski. 25 września 1953 roku 
kardynał Stefan Wyszyński został 
aresztowany i do 26 października 
1956 przebywał w tzw. miejscach 
odosobnienia. 

Był orędownikiem mądre-
go działania NSZZ „Solidarność”. 
W Gnieźnie w lutym 1981 roku tak 
mówił do członków „Solidarno-
ści”: Nie idzie bowiem w tej chwili 
w ojczyźnie naszej tylko o zmianę 
instytucji społecznej, nie idzie też 
o wymianę ludzi, ale idzie przede 
wszystkim o odnowienie się czło-
wieka. (…) Bo jeżeli człowiek się 

Kurs na nowe technologie w 
energetyce i przemyśle stocznio-
wym będzie tematem kolejnego 
spotkania, jakie Radio Gdańsk 
przygotowuje w ramach I Forum 
Morskiego. Zapraszamy do słu-
chania i oglądania debaty w naj-

bliższy w piątek, 28 maja o godz. 
10:05 (będzie ona emitowana na 
antenie stacji, a także na stronie 
www i FB). Zapisy wcześniejszych 
konferencji dostępne są TUTAJ... 
(linki znajdują się w treści arty-
kułu)>>

W piątek Forum Morskie

nie odmieni, to najbardziej za-
sobny ustrój, najbardziej bogate 
państwo nie ostoi się, będzie roz-
kradzione i zginie. Cóż bowiem z 
tego – powiem może trywialnie 
– że krążąca butelka spirytusu 
przejdzie z rąk jednych pijaków do 
rąk innych pijaków! Powiem jesz-
cze bardziej drastycznie: że klucz 
od kasy państwowej przejdzie z 
rąk jednych złodziei w ręce drugich 
złodziei?! Przecież chyba nie o to 
idzie, żeby wszyscy złodzieje mieli 
dostęp do kasy i wszyscy pijacy do 
wódki, tylko żeby sumienie wszyst-
kich się obudziło, żebyśmy zrozu-
mieli naszą odpowiedzialność za 
naród, który Bóg wskrzesza”. 

Prymas Wyszyński spoczywa 
w bazylice archikatedralnej św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie.
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Nadanie politycznego impul-
su do wdrażania Europejskiego 
Filaru Praw Socjalnych i związa-
nego z nim planu działania były 
jednym z głównych tematów 
szczytu oraz nieformalnej Rady 
Europejskiej, które odbyły się w 
Porto. Temat został poruszony w 

Unia społeczna

audycji „Głos Pracownika” emito-
wanej na antenie Radia Gdańsk.   
Audycję można odsłuchać TU-
TAJ... >>  

Mimo że placówki oświatowe, z 
których korzystają młodsze dzieci 
są obecnie, co do zasady, otwarte 
to prawo do dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego przedłużono do 6 
czerwca. Rozporządzenie w tej spra-
wie przyjęła Rada Ministrów. Zda-
rzają się bowiem sytuacje, że z po-
wodu pandemii niektóre placówki 
są zamknięte, ponieważ np. wycho-

Dłuższy zasiłek opiekuńczy 
wawcy zostali objęci izolacją bądź 
kwarantanną lub funkcjonują one w 
ograniczonym zakresie. W tym wy-
padku rodzice i opiekunowie mają 
prawo do dodatkowego zasiłku, po-
nieważ placówka nie zapewnia opie-
ki. Świadczenie nie przysługuje nato-
miast, jeśli rodzice podejmą decyzję 
o pozostawieniu dziecka w domu, a 
placówka jest otwarta.

Dlaczego w Polsce po 30 latach 
transformacji ocena dialogu spo-
łecznego przez partnerów spo-
łecznych nie jest najlepsza? Czy 
powodów trzeba szukać w niewy-
starczających zapisach prawnych 
czy w braku kultury dialogu, czy 
może w niskim poziomie zaufa-
nia Polaków wobec siebie. Na te 
pytania starali się odpowiedzieć 
uczestnicy trzeciej już konferencji 
zorganizowanej 24 maja br. w ra-
mach projektu „Dialog społeczny 
kluczem do rozwoju” �nansowa-
nego z Funduszy Norweskich. 
Tym razem w dyskusji uczestni-
czyli (w formie zdalnej): Marlena 
Maląg, minister rodziny i polityki 
społecznej, Katarzyna Łażewska-
-Hrycko, główna inspektor pracy 
(na zdjęciu), Janusz Śniadek, prze-
wodniczący Rady Ochrony Pracy, 
Ireneusz Karaśkiewicz, przewod-

niczący Związku Pracodawców 
Forum Okrętowe, Jarosław Lange, 
reprezentujący NSZZ „Solidarność” 
w Radzie Dialogu Społecznego, 
Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, prof. Marcin 
Zieleniecki, ekspert Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”. Modera-
torem dyskusji był Jacek Rybicki 
ekspert ds. dialogu społecznego. 
Większość uczestników spotkania 
obecny poziom dialogu instytu-
cjonalnego w Polsce oceniało na 
trójkę. Wśród pomysłów na jego 
poprawę znalazły się między in-
nymi: powołanie rzecznika, zwięk-
szenie budżetu i poprawa spraw 
organizacyjnych rad dialogu spo-
łecznego oraz zwiększenie ich 
kompetencji, a także budowanie 
kultury dialogu i wzajemnego za-
ufania partnerów społecznych. 

Debata:  
Dialog społeczny na trójkę

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/127301-kolejna-debata-ekspertow-w-ramach-i-forum-morskiego-radia-gdansk-zapraszamy-w-piatek-o-10-05
https://m.radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/127324-szczyt-spoleczny-w-porto-punktem-zwrotnym-dla-europy-ekspert-nie-da-sie-dluzej-budowac-unii-gospodarczej-bez-wymiaru-spolecznego/127324-szczyt-spoleczny-w-porto-punktem-zwrotnym-dla-europy-ekspert-nie-da-sie-dluzej-budowac-unii-gospodarczej-bez-wymiaru-spolecznego
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