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Podobnie jak w ubiegłym roku 
biegamy do 31 sierpnia, co ozna-
cza, że zostało jeszcze 54 dni. 
Zapisywać się i oglądać wyniki 
innych osób można na bieżąco 
TUTAJ…>> Rywalizować można 
w dowolnym miejscu. Wystarczy 
zarejestrować wyniki korzystając 
z aplikacji mobilnej bądź zegarka 
i udostępnić je organizatorom. Na 
zakończenie każdy będzie mógł 
pobrać z ze strony Maratonu So-
lidarności imienny dyplom z wy-
nikiem.

Przyjazne firmy
Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-

ność” rozpoczęła czternastą edycję 
konkursu „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”. Celem jest uhono-
rowanie �rm przestrzegających
prawa pracy i realizujących ideę 
dialogu społecznego. Ankiety 
zgłoszeniowe należy przesyłać 
na adres: Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 
24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: 
Certy�kat „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom” lub pocztą elek-
troniczną: certy�kat@solidarnosc.
org.pl. 

Apelujemy o wpłaty

Przed nami rozstrzygnięcie 
dziewiętnastej już edycji rozdziału 
środków z Funduszu Stypendial-
nego NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego. Finał i wręczenie od-
będą się 31 sierpnia. Do tej pory 
przyznaliśmy 689 stypendiów dla 
zdolnej młodzieży z rodzin nie-
zamożnych. Zwracamy się z ser-
deczną prośbą o wpłaty na konto 
funduszu. Środki są gromadzone 
na koncie Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, która posiada sta-
tus organizacji pożytku publicz-
nego: 41 7065 0002 0652 4155 
2804 0001 (z dopiskiem „Fundusz 
Stypendialny” oraz informacją, kto 
wpłaca). 
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Oświata pikietowała

Kilkaset osób z całej Polski zje-
chało pod siedzibę Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, aby zwrócić uwa-
gę na brak projektu dotyczącego 
systemu wynagradzania nauczy-
cieli w powiązaniu ze średnią pła-
cą w gospodarce narodowej. 

Pikieta odbyła się 1 lipca. Decy-
zja o jej przeprowadzeniu została 
podjęta podczas nadzwyczajnego 
posiedzenia Rady Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” w związku z niezrealizo-

waniem przez rząd punktu szóste-
go porozumienia z kwietnia 2019. 

„Solidarność” proponuje, aby 
wynagrodzenie wynosiło 80 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce w przypadku nauczycieli 
stażystów, 100 proc. w przypadku 
nauczycieli kontraktowych, 120 
proc. dla mianowanych oraz 140 
proc. dla dyplomowanych.
Więcej zdjęć z wyjazdu do 
Warszawy można zobaczyć 
TUTAJ...>>
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W pikiecie wzięły udział osoby z różnych regionów Polski, w tym 
Pomorza (na zdjęciu).

Współpraca Państwowej In-
spekcji Pracy z NSZZ „Solidarność” 
była jednym z głównych tematów 
poruszonych na posiedzeniu ZRG 
NSZZ „Solidarność”. Na spotkaniu 
gościliśmy m.in. główną inspektor 
pracy.  

– Z mojego doświadczenia 
wynika, że dialog społeczny ma 
bardzo duże znaczenie, a współ-
praca między partnerami może 
przynieść dobre rozwiązania dla 
pracowników – mówiła główna 
inspektor pracy. Katarzyna Łażew-

ska-Hrycko apelowała do związ-
kowców o zgłaszanie spraw, które 
wymagają kontroli. Jej zdaniem 
jedna z najważniejszych spraw, ja-
kie powinny zostać uregulowane, 
to kwestia pracy zdalnej. 

– Jest często wymuszana na 
pracownikach –  zwrócił uwagę 
przewodniczący ZRG Krzysztof 
Dośla. – Poza tym niesie ona ze 
sobą wiele negatywnych zjawisk, 
jak izolacja i większe podporząd-
kowanie pracodawcy niż w miej-
scu pracy. Więcej...>>

Inspekcja pracy naszym 
sojusznikiem

Spotkanie z główną inspektor pracy Katarzynę Łażewską-Hrycko 
i Aleksandrem Zającem (po prawej) z OIP w Gdańsku.

– Dialog instytucjonalny w Pol-
sce rozpoczął sią w 2001 roku od 
ustawy o Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych. – Oce-
niając po latach funkcjonowanie 
komisji wydaje się, że poniosła ona 
porażkę. Były wprawdzie próby 
paktów społecznych w 2006 i 2007 
roku, były dyskusje w 2011 roku, ale 
właśnie ówczesny kryzys pokazał, 
że przewaga jednej ze stron i nie-
dotrzymywanie, niestety, umów 
zawieranych w Trójstronnej Komi-
sji, dialog instytucjonalny w Pol-
sce skutecznie torpeduje – mówił 
moderator dyskusji Jacek Rybicki. 
NSZZ „Solidarność” zniechęcony 
jałowością Trójstronnej Komisji na 
szczeblu krajowym i wojewódz-
kich komisji dialogu społecznego 
wystąpił z tych instytucji i zapro-
ponował ustawę o radach dialogu 
społecznego, która ostatecznie 
została przyjęta w 2015 roku. Ta 
ustawa wiele zmieniła, w tym 
wprowadziła nowe uprawnienia 
dla instytucji RDS. W pierwszym 
paragra�e stawia także ważne cele
przed RDS, ale czy towarzyszą temu 
odpowiednie uprawnienia?

Pełna relacja z debaty zorgani-
zowanej w ramach projektu „Dia-
log społeczny kluczem do rozwo-
ju”, a �nansowanego z Funduszy
Norweskich w lipcowo-sierpnio-
wym wydaniu „Magazynu Solidar-
ność”. Oprócz tego m.in.:
 emerytury stażowe 
 Komisja Zakładowa NSZZ „Soli-

darność” w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni

 manifestacja w obronie suwe-
renności energetycznej 

 Forum Morskie Radia Gdańsk. 

Nowy Magazyn  
już dostępny 

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-nszz-solidarnosc-panstwowa-inspekcja-pracy-sojusznik-zwiazkow-zawodowych
http://www.maratongdansk.pl/zgloszenia
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oswiata-pikietowala-w-warszawie-zdjecia
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Do polskiej polityki wrócił człowiek, który jednego dnia mówił, że projektu 
podniesienia wieku emerytalnego wprowadzał nie będzie, a następnego 
dnia już to się stało. Uważam go za kłamcę.

Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego  
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o Donaldzie Tusku  

(w wywiadzie dla „Dziennika Bałtyckiego”) 

WYDARZYŁO SIĘ
 

 5.07.1946 r.  
Wydano dekret 
o utworzeniu 
Głównego Urzędu 
Kontroli Prasy, Pu-
blikacji i Widowisk 
(urząd cenzorski).

 9.07.1917 r.  
Józef Piłsudski 
został osadzony 
w twierdzy Magde-
burskiej za odmowę 
złożenia przysięgi 
na wierność 
cesarzom Niemiec 
i Austro-Węgier.

 11.07.1943 r.  
Krwawa niedziela. 
Kulminacja tzw. 
rzezi wołyńskiej. 
Z rąk nacjonali-
stów ukraińskich 
w latach 1943-44 
zginęło ok. 100 tys. 
Polaków.

Obława w Puszczy Augustowskiej
HISTORIA 1945

Tyle szczepionek przeciwko koronawirusowi zostało podanych do tej 
pory na całym świecie.

W ramach obchodów 40 rocznicy 
wprowadzenia w Polsce stanu wojen-
nego planowana jest wystawa pocz-
ty internowanych. Materiały do niej 
zbiera Ryszard Rusiłowicz, który zwra-
ca się z prośbą o pomoc i udostępnie-
nie materiałów. Osoby, które zechcą 
wziąć czynny udział w tej wystawie, 
otrzymają instrukcje, jak przygotować 
zbiory, by można było je eksponować 
w gablotach wystawowych. 

– Nie jest to trudne, ale wymaga 
kilku, kilkunastu dni na przygoto-

wanie arkuszy wystawowych. Na 
jednym arkuszu formatu A4 wraz 
z opisem mieści się zwykle od 9 
do 16 znaczków. Szesnaście arku-
szy mieści się na jednym ekranie 
wystawowym – informuje Ryszard 
Rusiłowicz. 

We wszystkich sprawach 
związanych z organizacją wy-
stawy można kontaktować się 
bezpośrednio z Ryszardem Rusi-
łowiczem:  e-mail: ryszard.rusilo-
wicz@wp.pl

Wystawa poczty internowanych

Od 10 do 25 lipca 1945 roku 
oddziały Armii Czerwonej i Wojsk 
Wewnętrznych NKWD oraz funk-
cjonariusze UB, a także Ludowego 
Wojska Polskiego, przeprowadziły 
akcję pacy�kacyjną obejmującą te-
reny Puszczy Augustowskiej. Wśród 
żołnierzy LWP udział w pacy�kacji
brał późniejszy szef MSW Mirosław 
Milewski. 

Oddziały otaczały wsie, aresz-
tując mieszkańców podejrzanych 
o kontakty z partyzantką niepod-
ległościową. Cała operacja kie-
rowana była z Augustowa, gdzie 
ulokowano lokalne dowództwo 
sowieckiego kontrwywiadu woj-
skowego Smiersz. 

Zatrzymano ponad 7 tysięcy 
osób, które więziono w tzw. obo-
zach �ltracyjnych. Około 600 osób
narodowości polskiej zostało wy-
wiezionych w nieznanym kierunku 
i ślad po nich zaginął. 

W 2011 roku rosyjskie Stowa-
rzyszenie „Memoriał” opubliko-
wało depeszę wysłaną w lipcu 

Budynek, w którym 
przetrzymywano ludzi.
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1945 przez dowódcę wojskowego 
kontrwywiadu Smiersz do szefa 
NKWD, a odnalezioną w 1990 roku 
w archiwach KGB. Wynikało z niej, 
że do Olecka przybyła specjalna 
grupa funkcjonariuszy kontrwy-
wiadu Smiersz mająca przepro-
wadzić „likwidację zatrzymanych 
w lasach augustowskich bandy-
tów”. Z depeszy wynika, że obława 
została przeprowadzona na osobi-
sty rozkaz Józefa Stalina. 

Władze PRL nigdy o�cjalnie nie
potwierdziły faktu obławy, a wręcz 
negowały fakt zaginięcia obywa-
teli polskich w tej obławie. 

Na jeziorze Wysoka odbyły 
się coroczne zawody wędkarskie 
o Puchar NSZZ „Solidarność” PGZ 
Stoczni Wojennej „O Największą 
Rybę”. Zmagania są zaliczane do 
Grand Prix na najwszechstronniej-
szego wędkarza roku. Rywalizacja 
była bardzo zacięta, a o zwycię-

stwie zadecydowały centymetry. 
Wygrał Henryk Cieśliński przed Ar-
kadiuszem Przytarskim oraz Wła-
dysławem Mularczykiem. Kolejne 
miejsca zajęli: Krystian Moskała, 
Roman Pepliński, Zbigniew Grzy-
biński, Zo�a Ostaszewska, Ryszard
Stadnik, Kazimierz Ulenberg. 

Wędkarskie zawody
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Postanowienie wydane przez 
Marszałka Sejmu RP w sprawie 
przyjęcia zawiadomienia o utwo-
rzeniu  komitetu inicjatywy usta-
wodawczej w sprawie emerytur 
stażowych zakończyło następny 
etap całej procedury. 

– Związek chce dbać o prawa 
pracowników, którzy ciężko pracują 
całe swoje życie zawodowe i chcą 
wreszcie godnie przejść na emery-
turę i odpoczywać w kwiecie wieku. 
Decyzja Komisji Krajowej jest jed-
noznaczna: obywatelska inicjatywa 
ustawodawcza. Nie mamy już na 
co dłużej czekać – mówi Piotr Duda, 

Zbieramy podpisy 
 pod emeryturami stażowymi 

przewodniczący KK NSZZ „Solidar-
ność”. Listy do zbierania podpisów 
i wszystkie szczegółowe informa-
cje dostępne są TUTAJ…>>

Wielu pracodawców decyduje 
się zapewnić pracownikom klimaty-
zację. Ale nie wszyscy. Czy w zakres 
obowiązków pracodawcy wchodzi 
zapewnienie pracownikom możliwo-
ści ochłody? Temat został poruszony 
w audycji „Głos pracownika” emito-
wanej na antenie „Radia Gdańsk”. 

Piotr Prokopowicz z Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Gdańsku 
podkreślał, że przepisy nie usta-
lają jednoznacznie maksymalnej 
temperatury, jaka może panować 
w miejscu pracy. Określona jest je-
dynie minimalna. – Co do zasady 

Praca w upalne lato 

nie powinna być niższa niż 14 stop-
ni, chyba że względy technologicz-
ne na to nie pozwalają – mówił.

Pracodawca nie ma zatem obo-
wiązku zapewnienia pracownikom 
klimatyzacji, ale musi dokonywać 
oceny warunków pracy, a następ-
nie dostosowywać je do potrzeb 
i wymagań.  
Całą audycję można odsłuchać 
TUTAJ…>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://m.radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/129373-czy-pracodawca-ma-obowiazek-zapewnic-nam-klimatyzacje-odpowiadamy-praca-dla-mlodych-na-lato/129373-czy-pracodawca-ma-obowiazek-zapewnic-nam-klimatyzacje-odpowiadamy-praca-dla-mlodych-na-lato
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/inicjatywa-obywatelska-dla-emerytur-stazowych
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