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Księża „Solidarności”
Instytut Dziedzictwa Solidar-

ności zaprasza do oglądania no-
wej wystawy „Księża Solidarności”. 
Ekspozycja, którą będzie można 
oglądać od jutra (3 czerwca) w 
bazylice św. Brygidy w Gdańsku, 
składa się z 14 tablic przekrojowo 
prezentujących wkład Kościoła 
katolickiego i poszczególnych 
jego przedstawicieli w rewolucję 
Solidarności i pokonanie komuni-
zmu w XX wieku. Odwiedzającym 
przedstawieni zostaną najważniej-
si duchowi patroni NSZZ „Solidar-
ność” oraz wybrani kapelani So-
lidarności. Zdjęcia z inauguracji 
wystawy TUTAJ… >>

Będzie manifestacja!

Jarosław Grzesik, przewodni-
czący Krajowego Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ Solidar-
ność zaapelował o wzięcie udziału 
w manifestacji, która odbędzie się 
9 czerwca br. w Warszawie. Chodzi, 
jak informuje o brak dialogu spo-
łecznego, łamanie praw pracowni-
czych i związkowych, zagrożenie 
utraty miejsc pracy oraz zagrożenie 
utraty bezpieczeństwa i suweren-
ności energetycznej Polski. Cały 
apel publikujemy TUTAJ… >>

Emerytury: działamy!

Dział Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność” zaprasza 
w bieżącym miesiącu na dwa szkolenia. Pierwsze 
„Podstawy działalności związkowej” odbędzie się w 
dniach 22 i 23 czerwca, w godzinach od 10 do 15 
w sali Akwen. Prowadzący: Tadeusz Grubich. Szko-
lenie będzie przeznaczone dla członków komisji 
rewizyjnej i członków komisji zakładowej. 

Drugie „Prawo pracy i prawo związkowe” odbę-
dzie się w dniach 28–30 czerwca, w godzinach 10–

–15, również w sali Akwen. Prowadzący: Irena Jen-
da i Przemysław Sąpór Zgłoszenia przyjmuje: Dział 
Szkoleń, adres e mail: dzial.szkolen@solidarnosc.
gda.pl, tel: 58 308 42 76 oraz 58 305 54 79. 

Ważna informacja: zgłoszenia należy składać za 
pośrednictwem Komisji Zakładowej, podając imię 
i nazwisko, adres e-mailowy i numer telefonu osoby 
zgłaszanej, nazwę i numer organizacji związkowej 
oraz to, czy wysłać zaproszenie. 

Nowe szkolenia w czerwcu

W poszczególnych regionach 
trwa zbieranie podpisów, których 
celem jest inicjatywa ustawodaw-
cza w sprawie emerytur stażo-
wych. Pierwszy, trwający właśnie 
etap, to minimum tysiąc pod-
pisów obywateli popierających 
projekt. Drugim będzie zebranie 
100 tysięcy już pod konkretną ini-
cjatywą ustawodawczą.

– Związek chce dbać o prawa 
pracowników, którzy ciężko pra-
cują całe swoje życie zawodowe 
i chcą wreszcie godnie przejść na 

emeryturę i odpoczywać w kwie-
cie wieku – tłumaczy Piotr Duda, 
przewodniczący KK NSZZ „Solidar-
ność”. 

Projekt ma opierać się na za-
łożeniu, że osobami uprawniony-
mi do tzw. emerytury stażowej 
będą te, które zgromadzą kapitał  
uprawniający do otrzymania co 
najmniej emerytury minimalnej. 
Wymagany staż to w przypadku 
kobiet 35 lat podlegania ubezpie-
czeniom, a w przypadku mężczyzn 
– 40 lat. 

– Nasza cierpliwość się wyczer-
pała, nie mamy na co dłużej czekać 
– mówi przewodniczący Związku. 
– Byliśmy cierpliwi przez ostatnie 
6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. 
Musimy przejąć sprawy w swoje 
ręce, w ręce obywateli. A my 
jako Związek Zawodowy chce-
my w sposób prawny i logistyczny, 
wspomóc obywateli w tym bardzo 
ważnym celu, jakim jest przegłoso-
wanie w Sejmie i podpisanie przez 
prezydenta ustawy o emeryturach 
stażowych. 

Stopa bezrobocia w Pomor-
skiem i w kraju spadła w kwietniu 
o 0,1 pkt. procentowego (w po-
równaniu do marca 2021) – po-
informował Wojewódzki Urząd 
Pracy w Gdański. Jednocześnie 
spadła liczba zarejestrowanych 
osób bezrobotnych (zarówno w 
województwie pomorskim, jak i 
w kraju). 

Rynek pracy na Pomorzu

W kwietniu 2021 w wojewódz-
twie pomorskim stopa bezrobo-
cia wyniosła średnio 6,2 procent. 
Najniższa była w  Sopocie – 2,6%, 
a najwyższa w powiatach: nowo-
dworskim – 15,4%, malborskim 
– 12,1%, człuchowskim – 11,8% 
i lęborskim – 10,6%. Porównu-
jąc z kolei regiony: niższą stopę 
bezrobocia niż województwo po-

morskie miało sześć 
województw: wiel-
kopolskie (3,8%), 
śląskie (5,0%), ma-
zowieckie (5,2%), 
małopolskie (5,4%), 
dolnośląskie (5,7%) 
i lubuskie (6,0%). 
Liczba zarejestrowa-
nych bezrobotnych 
wyniosła 58 551 
osób. Prawie 60% 
(34 385 osób) ogółu 
stanowiły kobiety, a 
prawie 28% (16 178) 
osoby młode w wie-
ku do 30 lat.

Pacodawcy zgło-
sili do powiatowych urzędów pra-
cy 8 565 ofert (o 10,2% więcej niż 
w marcu) oraz o 105% więcej niż 
w tym samym okresie 2020 roku. 
Wzrost ofert pracy w porównaniu 
do marca 2021 wystąpił w 10 po-
wiatach, największy w powiecie 
lęborskim o 102,6%. Największy 
spadek ofert (o 23%) zanotowano 
w powiecie bytowskim. 

Wzór do zbierania podpisów 
oraz tekst ustawy na temat ini-
cjatywy jest dostępny na naszej 
stronie...>>

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ksieza-solidarnosci-wystawa-otwarta
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/energetycy-apeluja-zagrozenie-dotyczy-wszystkich-polakow
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/inicjatywa-obywatelska-dla-emerytur-stazowych


iBiS NR 22 (534) 2 CZERWCA 2021
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Tomasz Modzelewski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

0

CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
3977,10 zł

W ciągu roku rynek pracy uległ nieodwracalnym zmianom, jeśli chodzi 
o pracę zdalną. Nowe przepisy, które są przygotowywane, w moim prze-
konaniu regulują coś, co jest już rzeczywistością. Mają utrwalić możli-
wość pracy, którą wielu pracowników wykonuje. 

Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego

WYDARZYŁO SIĘ
 

 1.06.1926 r.  
Ignacy Mościcki 
został wybrany na 
prezydenta Polski.

 2.06.1979 r.  
Rozpoczęła się 
pierwsza piel-
grzymka papieża 
Jana Pawła II do 
Polski.

 4/5.06.1992 r.  
Sejm RP odwołał 
w nocy mniej-
szościowy rząd 
premiera Jana 
Olszewskiego (tzw. 
noc teczek).

Wybory do Sejmu Kontraktowego
HISTORIA 1989

Tyle od 1 czerwca mogą dorobić świadczeniobiorcy, którzy pobierają 
emerytury, ale nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz 
renciści.

Związkowcy z Pomorza 
przy ks. J. Popiełuszce

4 czerwca (I tura) i 18 czerwca 
(II tura) 1989 r. odbyły się wybory 
do Sejmu Kontraktowego. W wy-
niku obrad Okrągłego Stołu, usta-
lono, że 65 proc. mandatów w Sej-
mie przypadnie przedstawicielom 
PZPR, ZSL, SD oraz stronnictw pro-
rządowych, natomiast o pozostałe 
35 proc. ubiegać się będą mogli 
kandydaci bezpartyjni. Przywró-
cono Senat, do którego odbyły się 
całkowicie wolne wybory. 

Kampania wyborcza była zdomi-
nowana przez Komitet Obywatelski 
„Solidarność”, w której wzięły udział 
takie gwiazdy jak: Jane Fonda, Na-
stasja Kinsky, Joan Baez, Yves Mon-
tand oraz Steve Wonder. Symbolem 
wyborów pozostał jednak plakat 
„Solidarności” nawiązujący do �lmu
„W samo południe” z Garym Coope-
rem. 

W wyniku głosowania „Soli-
darność” zdobyła 161 mandatów 
w Sejmie (wszystkie w ramach 35 

Kolejna grupa związkowców 
z naszego regionu pełniła służbę 
przy grobie patrona NSZZ ,,So-
lidarność” bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki. Tym razem byli to koledzy 
z Gdyni reprezentujący Stocznię 
Gdynia – Energomontaż Północ i 
PERN Dębogórze (Komisja nr 33). 
Służbę pełnił zespół w składzie: 
Zbigniew Hańćkowiak (KO nr33 

– PERN Dębogórze) oraz Grzegorz 
Kasprzycki (KO nr 33 – PERN – Dę-
bogórze), Jarosław Bałachowski 
(Stocznia Gdynia – Elektromon-
taż Północ) i Józef Hul (Stocznia 
Gdynia – Elektromontaż Północ). 
Ich służba została bardzo dobrze 
odebrana przez osoby odwiedza-
jące sanktuarium bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki.
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Gdańsk, poprzez swoją instytu-
cję, ponownie uderzył w „Solidar-
ność” za pomocą uchwały krajo-
brazowej. Tym razem w niewielki 
baner upamiętniający narodziny 
Związku, a znajdujący się na mu-
rze kościoła, który był symbolem 
„Solidarności”, ostoją dla opozy-
cjonistów oraz dawał schronienie 
i opiekę ludziom pracy. 

Zdaniem urzędników plakat 
z logo 40–lecia „Solidarności” to… 
reklama. – W związku z umiesz-
czeniem reklamy niespełniającej 
zasad i warunków określonych 
Uchwałą Krajobrazową proszę 
o usunięcie lub dostosowanie do 
ustaleń Uchwały  – takie wezwa-
nie wystosował do para�i Świętej

Brygidy w Gdańsku Gdański Za-
rząd Dróg i Zieleni. Ksiądz kanonik 
Ludwik Kowalski, proboszcz para�i,
niewielki baner zdjął, ale żądanie 
zdjęcia logo 40-lecia „Solidarności” i 
cytatu św. Jana Pawła II „Nie ma wol-
ności bez Solidarności”, uważa za 
niezrozumiałe. – „Solidarność” wraz 
z ludźmi tego miejsca zawsze była 
wierna wartościom ojczyźnianym, 
„Solidarności” i miastu. Dzięki temu 
miejscu następuje promocja Gdań-
ska w świecie – mówi ks. Kowalski.

Przewodniczący Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda 
przypomina, że para�a Świętej
Brygidy była miejscem gdzie lu-
dzie szukali schronienia i pomocy.
Więcej na ten temat TUTAJ… >>

Baner na kościele jest… zły 

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych ogłosił konkurs na do�nan-
sowanie do projektów poprawia-
jących warunki pracy. Wnioski, 
wyłącznie w formie elektronicznej, 
można składać do 30 czerwca.

W konkursie mogą wziąć udział 
wszyscy płatnicy składek. Do�nan-
sowane mogą być tylko działania, 
które będą bezpośrednio ograni-
czać niekorzystne oddziaływania 
w miejscu pracy. Można więc np. 
zadbać o bezpieczeństwo insta-
lacji technicznych, maszyn, urzą-
dzeń i miejsc pracy, zakupić urzą-

75 mln na bezpieczną pracę

dzenia chroniące przed hałasem 
i drganiami mechanicznymi oraz 
promieniowaniem elektromagne-
tycznym, zapewnić ochronę przed 
promieniowaniem optycznym 
i energią elektryczną, czy sprzęt 
i urządzenia służące poprawie bez-
pieczeństwa pracy na wysokości. 
Więcej o konkursie TUTAJ… >>

W przyszłym tygodniu odbę-
dzie się kolejna odsłona wyda-
rzenia. Tym razem tematem będą 
nowe technologie, innowacje oraz 
lobbing na rzecz naszego regio-
nu. Jak to zrobić, by zabezpieczyć 
nie tylko interesy państwa, pra-
codawców, ale i pracowników? 
Tego dowiemy się w poniedziałek 
7 czerwca po godzinie 12:00. De-
bata „Przyszłość gospodarki mor-

Forum 
Morskie

skiej z perspektywy pracowników” 
będzie transmitowana na antenie 
Radia Gdańsk, a w formie wideo 
również na stronie internetowej 
oraz facebook’owej stacji. 

Forum to cykl audycji, debat 
i spotkań kongresowych na tematy 
związane z morzem oraz jego go-
spodarczym wykorzystaniem. Pa-
tronat honorowy nad wydarzeniem 
objął premier Mateusz Morawiecki. 

proc. puli) oraz 99 w Senacie (na 
100 możliwych). Taki wynik wy-
borów pokazał, że Polacy odrzucili 
powojenny system sprawowania 
władzy. 23 czerwca posłowie i se-
natorowie „Solidarności” utworzyli 
Obywatelski Klub Parlamentarny. 

Należy wspomnieć, że w wybo-
rach do Sejmu przepadła prawie 
cała lista krajowa (na 35 miejsc 
wprowadzono tylko 2 osoby), 
która miała zapewnić działaczom 
centralnym PZPR miejsce w Sej-
mie, dlatego przed II turą zmie-
niono ordynację wyborczą, aby 
wierchuszka partyjna dostała się 
do Sejmu. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zus-rozda-75-mln-zl-na-poprawe-bezpieczenstwa-w-pracy
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/skandal-wezwanie-do-usuniecia-hasla-nie-ma-wolnosci-bez-solidarnosci
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