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„S” zbiera podpisy
Na stronie internetowej www.

solidarnosc.gda.pl znajdą Pań-
stwo informację dotycząca pro-
cedury obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej, projekt ustawy o 
emeryturze stażowej oraz listę do 
zbierania podpisów. Więcej...>>

I Forum Morskie 
Radia Gdańsk

Główny mi tematami Forum 
Morskiego, którego finał odbę-
dzie się 10 czerwca, od godz. 
10 i 11 czerwca, również od 
godz. 10 będą: morska energe-
tyka wiatrowa, perspektywy na 
przyszłość polskiej gospodarki 
morskiej i odbudowa przemysłu 
stoczniowego. Wydarzenia w ra-
mach Forum, na które serdecz-
nie zapraszamy, będzie można 
oglądać na radiogdansk.pl lub 
słuchać w Radiu Gdańsk. Trans-
misja będzie prowadzona też 
na kanale facebookowym Radia 
Gdańsk, na koncie youtube oraz 
DAB+.

Bony przedłużone do 
końca grudnia

Oferta przygotowana na 40-lecie 
„Solidarności” została przedłużona w 
czasie. Według założeń każdy członek 
Związku mógł zrealizować w jednym 
z kilku górskich ośrodków wypoczyn-
kowych specjalny bon. Końcowy ter-
min został wyznaczony na 31 grudnia 
2021 roku. W związku z pandemią i 
wynikającymi z tego obostrzeniami, 
które wpłynęły na plany wielu ro-
dzin, kierownictwo ośrodków DOMS 
podjęło decyzję o tej zmianie. Zniżki 
z poszczególnych programów nie 
kumulują się. 

MANIFESTACJA W WARSZAWIE

W obronie polskie energetyki 

W obronie miejsc pracy w sek-
torze energetycznym przed pla-
nowaną restrukturyzacją branży 
manifestowało 9 czerwca br. kil-
ka tysięcy związkowców. Protest 
zorganizowany min. przez NSZZ 
„Solidarność” rozpoczął się  od sie-
dziby przedstawicielstwa Komisji 

Europejskiej w Warszawie. Następ-
nie związkowcy przemaszerowali 
pod siedziby Ministerstwa Akty-
wów Państwowych i Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii, a za-
kończyli przed Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów. W manifestacji 
wzięła udział kilkudziesięciosobo-

wa grupa związkowców z Regionu 
Gdańskiego.

W związku z brakiem dialo-
gu społecznego, łamaniem praw 
pracowniczych i związkowych, 
zagrożeniem utraty miejsc pracy 
oraz zagrożeniem utraty bezpie-
czeństwa i suwerenności energe-
tycznej naszego Kraju, Rada Kra-
jowego Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ „Solidarność” 
podjęła uchwałę o zorganizowa-
niu w Warszawie akcji protesta-
cyjnej.

Związkowcy domagają się też 
podpisania ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy dające-
go zabezpieczenie pracownikom 
sektora energetycznego i gór-
niczego, budowy suwerenności 
energetycznej kraju opartej na 
krajowych zasobach, wprowadze-
nia zapisów gwarantującej rozwój 
energetyki w oparciu o potencjał 
dotychczasowych lokalizacji.

Czerwcowe posiedzenie ZRG, 
po raz pierwszy w tym roku, od-
było się w tradycyjnej, stacjonar-
nej formule w Sali BHP. Tematami 
spotkania były płace w ochronie 
zdrowia, sytuacja w Poczcie Pol-
skiej SA oraz wpływ pandemii na 
porty i stocznie.

Gościem gdańskich liderów 
związkowych był Maciej Merkisz, 
dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Gdań-
sku (patrz obok), który m.in. mówił 
o wpływie pandemii koronowiru-
sa na zmiany w sanepidzie.

Członkowie ZRG reprezen-
tujący służbę zdrowia skrytyko-
wali  rządowy projekt ustawy 
o sposobie ustalania zarobków 
w służbie zdrowia. Zakłada on, 
że od 1 lipca br. żaden pracow-
nik medyczny  nie będzie mógł 
mieć ustalonego wynagrodze-
nia zasadniczego na poziomie 
niższym niż wynikający z usta-
wy. Niestety w projekcie nie 
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ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO

Już w tradycyjnej formie

wspomniano o pracownikach 
niemedycznych. 

Niepokojące sygnały docierają 
także z Poczty Polskiej SA. Wcho-
dzą tam zwolnienia grupowe, 
które zdaniem Rafała Czeredy, z 
OM „S” Pracowników Poczty Pol-
skiej, nie ograniczą się tylko do 
zakomunikowanych przez zarząd.  
Więcej...>>

– Nie wiemy 
jak ten wirus za-
chowa się w ko-
lejnych miesią-
cach, czy i jakie 
mutacje powsta-
ną. Wirus, gdy my 
robimy wszelkie 
zabezpieczenia,  potra� się zmieniać,
mutować po to, by istnieć. Dlatego 
tak ważne są szczepienia, podstawo-
wa metodą przeciwdziałania zacho-
rowaniu na Covid, obok utrzymania 
dystansu, dezynfekcji i maseczek. 
Nawet jeśli ktoś zachoruje, przebieg 
jest znacznie łagodniejszy niż u osób 
niezaszczepionych. Mamy się zabez-
pieczyć przed czwartą fala, która o 
ile nastąpi będzie falą o mniejszym 
nasileniu niż trzecia fala z przełomu 
2020 i 2021. Szpitale wracają do swej 
podstawowej działalności w pełnym 
ich zakresie. To jednak nie jest koniec 
epidemii. Musimy podchodzić racjo-
nalnie do obostrzeń – przekonywał 
Maciej Merkisz, nowy szef WSSE.

To nie koniec 
epidemii

Jest już dostępny czerwcowy 
numer „Magazynu Solidarność”. 
Zobacz, o czym piszemy...>>

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/inicjatywa-obywatelska-dla-emerytur-stazowych
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-wreszcie-stacjonarnie-o-pandemii-i-o-gospodarce-wybrzeza
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czerwcowe-wydanie-magazynu-solidarnosc
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
9,5 miliarda zł

Branżowe układy zbiorowe pracy w Niemczech zawierane są dla człon-
ków związku, nie dla wszystkich pracowników, tak jak w Polsce. Jednak 
pracodawcy zdają sobie sprawę, że jeżeli wprowadzaliby różne stan-
dardy w zależności od tego, czy ktoś do związku zawodowego należy, 
czy nie, to za chwilę poziom uzwiązkowienia znacząco by się zwiększył. 
Następuje więc nieformalna generalizacja układów także na pracowni-
ków nienależących do związków zawodowych.  Gdybyśmy UZP w Polsce 
zawierali tylko dla związkowców, odpowiedź pracodawców byłaby taka, 
jak w Niemczech.

Sławomir Adamczyk, ekspert KK NSZZ „Solidarność”.

WYDARZYŁO SIĘ
 

 10.06.1979 r.  
Zakończyła się 
pierwsza piel-
grzymka papieża 
Jana Pawła II do 
Polski.

 13.06.1945 r.  
Rozpoczęło emisję 
Polskie Radio 
Gdańsk.

 13.06.2004 r.  
W Polsce po raz 
pierwszy przepro-
wadzono wybory 
do Parlamentu 
Europejskiego.

Jan Paweł II na Wybrzeżu
HISTORIA 1987

Tyle zarobiła w sumie piętnastka czołowych państwowych �rm
w pierwszym kwartale tego roku. Stanowi to 85 proc. zysków z całego 
2020 roku.

O gospodarce morskiej  
w Radiu Gdańsk

W 1987 r. Ojciec Święty odwie-
dził Trójmiasto, mimo że ówcze-
sne władze robiły wiele, aby na 
trasie pielgrzymki nie pojawiło 
się Wybrzeże. Po półrocznych ne-
gocjacjach Episkopatu z władza-
mi PRL-u oraz ostrzeżeniu przez 
Stolicę Apostolską, że w przypad-
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ku braku zgody na odwiedzenie 
Trójmiasta pielgrzymka do Polski 
może w ogóle nie dojść do skutku, 
władze PRL uległy. 

Jan Paweł II 11 czerwca 1987 r. 
odwiedził Gdynię i na Skwerze Ko-
ściuszki odprawił mszę św. dla ludzi 
morza. 12 czerwca Ojciec Święty 
zawitał do Gdańska. Tego dnia 
na Zaspie Ojciec Święty odprawił 
mszę św. dla miliona wiernych. Pa-
pież mówił do nas i za nas: Praca nie 
może być traktowana nigdy i nigdzie 
jako towar, bo człowiek nie może być 
towarem, ale musi być podmiotem. 
Przecież jako osoba jest on nie tylko 
wykonawcą, lecz jest współtwórcą 
dzieła, które powstaje na warsztacie 
pracy. Ma zatem prawo do stano-
wienia również o tym warsztacie. Ma 
prawo do pracowniczej samorząd-
ności, czego wyrazem są między in-
nymi związki zawodowe niezależne 
i samorządne. 

12 czerwca 1987. Gdańsk Zaspa.

Bezpieczeństwo pracy, wyna-
grodzenia i warunki zatrudnienia 
w przedsiębiorstwach gospodarki 
morskiej to główne tematy debaty, 
która odbyła się 7 czerwca br. na an-
tenie Radia Gdańsk. Gośćmi redaktor 
Olgi Zielińskiej byli przedstawiciele 
związków zawodowych. O sytuacji 
marynarzy mówił Andrzej Kościk, 
przewodniczący Krajowej Sekcji 
Marynarzy i Rybaków NSZZ „Soli-
darność”, którego zdaniem warunki 
pracy polskich marynarzy to bardzo 
skomplikowane zagadnienie, bo 
w większości nie wykonują swojej 
pracy u polskich pracodawców i są 
wyjęci z polskiego ustawodawstwa. 
Dla portowców jedną z zasadni-
czych spraw jest bezpieczeństwo 
pracy – Praca w portach zawsze bę-
dzie należała do niebezpiecznych, 

biorąc pod uwagę ilość ciężkiego 
sprzętu, towaru i masy przeładun-
kowej, warunki atmosferyczne czy 
skomplikowane operacje, które mu-
szą wykonywać zespoły robocze – 
mówił Adam Tylski wiceprzewod-
niczący Krajowej Sekcji Portów 
Morskich NSZZ „Solidarność”. Pro-
blemy stoczniowców na radiowej 
antenie prezentował Aleksander 
Kozicki, kierownik biura oddziału 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” w Gdyni. – Wśród stocz-
niowców mamy ten sam problem, 
co w portach. Często tam się nie 
preferuje stosunku pracy lecz sa-
mozatrudnienie. To pociąga da-
leko idące konsekwencje - braku 
jakichkolwiek zobowiązań poza 
�nansowymi – podkreślił Aleksan-
der Kozicki. Więcej...>>
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Z dnia na dzień zmniejsza się 

liczba zachorowań na koronawi-
rusa. Dzisiaj w naszym wojewódz-
twie zanotowano 8 przypadków 
zakażenia na prawie 4 tys. wykona-
nych testów. Pojedyncze przypadki 
wykryto w 6 powiatach (sztumski, 
Gdańsk, bytowski, kościerski, słup-
ski, Słupsk), w 14 nie stwierdzono 
żadnego zachorowania. Z korona-
worusem walkę przegrała jedna 
osoba. Obecnie zajętych jest 95 

na 771 łóżek przeznaczonych dla 
chorych na covid, a pod respirato-
rami znajduje się 15 osób, a ogólna 
liczba respiratorów w naszym wo-
jewództwie to 79.

Zmniejszenie się liczby zakaż-
żeń związane jest przede wszyst-
kim z rosnącą liczbą szczepień. Do 
tej pory w Pomorskiem zaszcze-
piono 969 878 osób, co daje około 
52 proc. mieszkańców powyżej 18 
roku życia. 

Koronawirus w odwrocie?

Dział Szkoleń zaprasza
Spotkanie informacyjno-konsultacyne dla skarbników
Termin: 17 czerwca 2021 r. godzina 10–15, sala 116, prowadzący: 
Tadeusz Grubich

Podstawy działalności związkowej
Termin: 22–23 czerwca 2021 r. godzina 10–15, sala Akwen, prowa-
dzący: Tadeusz Grubich, szkolenie przeznaczone dla członków komisji 
rewizyjnej i członków komisji zakładowej

Prawo pracy i prawo związkowe cz. 1
Termin: 28–30 czerwca 2021 r. godzina 10–15, sala Akwen, prowa-
dzący: Irena Jenda i Przemysław Sąpór

Zgłoszenia przyjmuje: Dział Szkoleń, adres e mail:  dzial.szkolen@soli-
darnosc.gda.pl tel: 58 308 42 76, 58 305 54 79

WAŻNE: Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Komisji Zakłado-
wej, podając:
 Imię i nazwisko, adres e-mailowy i nr telefonu osoby zgłaszanej, 

nazwę i numer organizacji związkowej, oraz czy wysłać zaproszenie.
 Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania grupy co najmniej 

10 uczestników.
 Irena Jenda

Od lewej: Adam Tylski, Olga Zielińska, prezes Radia Gdańsk, dr Adam 
Chmielecki, Andrzej Kościk i dr Aleksander Kozicki.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/7-czerwca-debata-w-radiu-gdansk-z-udzialem-solidarnosci

	Przycisk2185: 
	Przycisk2186: 
	Przycisk2187: 
	Przycisk8014: 
	Przycisk1056: 
	Przycisk2184: 


