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Więcej inspekcji
20 lipca br. członkowie Rady 

Ochrony Pracy poparli zwiększenie 
liczby etatów w Państwowej Inspek-
cji Pracy i zobowiązali się do wypra-
cowania stanowiska w sprawie ure-
alnienia wynagrodzeń pracowników 
PIP. W najbliższym  czasie  Katarzyna 
Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor 
Pracy, będzie  wnioskowała o 60 no-
wych etatów w PIP w skali kraju. 

Zasilenie kont
Do 10 sierpnia br. na konta pra-

cowników placówek medycznych 
wpłyną wyższe wynagrodzenia 
w efekcie nowelizacji ustawy o mini-
malnym wynagrodzeniu w ochronie 
zdrowia z 1 lipca br. Podwyższone 
zostały współczynniki poszczegól-
nych grup zawodowych, jako iloczyn 
współczynnika pracy i przeciętnego 
wynagrodzenia brutto w gospodar-
ce narodowej. Pominięto jednak ad-
ministrację i obsługę oraz personel 
pomocniczy.  Więcej...>>
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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). 

Rozpoczęła się kampania edu-
kacyjna o emeryturach stażowych. 
NSZZ „S” chce przedstawić w jasny 
i przystępny sposób informacje o 

Edukacja o stażowych

proponowanej zmianie w syste-
mie emerytalnym. Chodzi o pra-
wo do przejścia na emeryturę po 
okresie składkowym, bez określe-

nia wieku, po osiągnięciu którego 
osoby uprawnione mogą zacząć 
pobierać wypracowane świadcze-
nie. Dlaczego warto myśleć o swo-
jej emeryturze od początku swojej 
kariery zawodowej i na co zwracać 
uwagę? To wyjaśnią Zbychu i Ry-
chu w cyklu #EmeryturaZaStaż

Trwa też akacja zbierania pod-
pisów pod inicjatywą ustawodaw-
czą w sprawie emerytur stażo-
wych. Do 6 października br. NSZZ 
„S” musi zebrać 100 tys. podpisów, 
aby projektem ustawy zajął się 
Sejm. Demokracja bezpośrednia, 
czyli obywatelska inicjatywa usta-
wodawcza, pozwala obywatelom 
kształtować prawo w państwie.  

Film tutaj…>>
Kolejne przygody Rycha i Zby-

cha wkrótce. 

Czerwiec br. był kolejnym 
miesiącem malejącej liczby bez-
robotnych i wzrostu liczby ofert 
pracy dostępnych w urzędach 
pracy na Pomorzu. 30 czerwca br. 

Zainteresowanie szczepieniami 
przeciw COVID-19 spada. Realizuje 
się prognoza, że nie pacjenci będą 
czekać na szczepienie przeciw CO-
VID-19, a szczepionki na pacjentów. 
Jak podaje MZ (stan na 21 lipca br.) w 
Polsce wykonano 33 083 693 szcze-
pienia. W pełni zaszczepionych jest 
16 443 569 Polaków (preparatem 
J&J oraz drugą dawką innych prepa-
ratów). Daleko do uzyskania odpor-
ności zbiorowej i za mało, by widmo 
czwartej fali przestało nam zagra-
żać. Zakażonych przybywa. 21 lipca 
br. nowych zakażonych było 124 
osób. Dzień wcześniej odnotowano 
104 nowe przypadki koronawirusa, 
a 19 lipca br. 67  przypadków. 

Rynek pracy i optymizmu 

w pomorskich urzędach pracy za-
rejestrowanych było 55 tys. bezro-
botnych, o 2 tys. osób mniej niż w 
maju.  Stopa bezrobocia wyniosła 
5,8 proc. (spadek o 0,2 proc. w po-

równaniu z majem br.). W porów-
naniu z czerwcem ub.r. była ona 
wyższa o 0,3 proc.

W czerwcu br. do pomorskich 
powiatowych urzędów pracy 
wpłynęło 8,6 tys. ofert pracy, o 8,2 
proc. więcej niż w maju br. W po-
równaniu z czerwcem ub.r. (6,8 tys. 
wakatów) odnotowano 25,7 proc. 
wzrost liczby wolnych miejsc pra-
cy. Padł rekord wpisanych do ewi-
dencji oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziem-
com. Było ich 17,6 tys.

Czwarta fala 
– To karygodne, że Poczta Pol-

ska wykorzystuje furtkę, podpisu-
jąc umowy z dużymi sieciami jak 
Biedronka – ocenił Alfred Bujara, 
przewodniczący Krajowego Se-
kretariatu Banków, Handlu i Ubez-
pieczeń NSZZ „S”.

Państwowa spółka Poczta 
Polska podpisała umowę z por-
tugalskim JMP, właścicielem sieci 
sklepów Biedronka. W efekcie 
w niehandlową niedzielę 18 lipca 
br. otwartych było kilkadziesiąt 
sklepów sieci. Mówiąc o omija-
niu ustawy o ograniczeniu han-
dlu w niedzielę na antenie Radia 
Gdańsk Alfred Bujara przypomniał, 

Zamknijmy tę furtkę

że „Solidarność” od trzech lat ape-
luje do rządu i parlamentarzystów 
o uszczelnienie ustawy, czyli o do-
precyzowania de�nicji „przeważa-
jącej działalności”, która dotyczyła-
by placówki pocztowej i de�nicję
„najbliższej rodziny”. Audycja Ra-
dia Gdańsk „Głos pracownika” jest 
emitowana w poniedziałki o godz. 
12.30 i na stronie www.radiog-
dansk.pl.

Audycja tutaj…>>

https://m.radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/129946-solidarnosc-chce-uszczelnienia-przepisow-o-zakazie-handlu-w-niedziele-trzeba-doprecyzowac-niektore-pojecia
https://www.youtube.com/watch?v=mthCPe1gtrc
https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/20592-jakie-podwyzki-w-sluzbie-zdrowia
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 Skoro upłynęła już połowa wakacji, to następna połowa aż do końca 
przelatywała tak szybko, tak okropnie szybko, że chciałoby się zawisnąć 
na każdej godzinie, by nie dać jej przeminąć, opóźnić każde wciągnięcie 
powietrza pachnącego morzem, by nie strwonić niebacznie szczęścia. 

Thomas Mann, Buddenbrookowie

WYDARZYŁO SIĘ
 

 22.07.1944  
Ogłoszenie Mani-
festu PKWN, doku-
ment założycielski 
PRL, zatwierdzony 
dzień wcześniej 
przez Stalina 

 23.07.1945 
We Francji rozpoczął 
się proces marszałka 
Philippe’a Pétaina, 
szefa kolaboracyj-
nego z Niemcami 
rządu Vichy

 24.07.1998  
Sejm uchwalił 
ustawę o wprowa-
dzeniu trójstop-
niowego podziału 
terytorialnego, przy-
wracającą powiaty 
i wprowadzającą16 
województw.

Lubelski Lipiec
HISTORIA 1980

Tyle zakażeń wariantem Delta koronawirusa, wykrytym w Indiach, po-
twierdzono badaniami w Polsce do 20 lipca br. To 47 proc. wszystkich 
nowych wariantów, które wykrywamy. 57,2 proc. zakażonych SARS-
-CoV-2 w wariancie Delta to osoby do 39 roku życia.  
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W 1980 r. pierwszy raz w PRL nie 
odbyły się lubelskie obchody rocz-
nicy ogłoszenia Manifestu PKWN, 
święta państwowego 22 lipca. Kry-
zys gospodarczy wkroczył w decy-
dującą fazę, rodacy otrząsali się ze 
złudnej „małej stabilizacji”. Władza 
po raz pierwszy została zmuszona 
do podpisania porozumień ze straj-
kującymi. Bezpośrednią przyczyną 
fali strajkowej latem 1980 r. była 
podwyżka cen artykułów mięsnych 
i wędliniarskich w bufetach zakła-
dów pracy od 1 lipca 1980 r.  8 lipca 

1980 r. rozpoczął się strajk w PZL 
w Świdniku. Powstał tam komitet 
strajkowy. Bezpośrednią przyczyną 
było podniesienie ceny posiłków. 
Strajk w WSK PZL Świdnik zakoń-
czył się nieoczekiwanym sukcesem 
– podpisaniem porozumienia dy-
rekcji z protestującą załogą. 

16 lipca 1980 r. do strajku dołą-
czyła Lokomotywownia w Lublinie 
i lubelski węzeł kolejowy PKP. Była 
to spektakularna akcja strajkowa. 
Do torów przyspawano lokomoty-
wę. Więcej…>>

Plakaty w Starej Lokomotywowni w Lublinie.

ZUS znowelizował dane konta 
ubezpieczonego (IoSkU). Ubezpie-
czeni znają stan środków zapisa-
nych na koncie i subkoncie w ZUS 
na 31 grudnia 2020 r., a ci którzy 
skończyli 35 lat także wyliczenie 
hipotetycznej emerytury, obliczo-
ną z konta ubezpieczonego oraz z 
konta i subkonta w ZUS. Jest ona 
dostępna w zakładce „Hipotetycz-
na emerytura”. Zakład prezentuje 
dwie symulacje  wyliczeń. Jedna 
uwzględnia dalszą pracę, aż do 
ukończenia wieku emerytalnego 
przy wpływie składek w uśrednio-
nej wysokości z dotychczasowych 
lat pracy. Druga zakłada koniec 

dalszej aktywności zawodowej i 
brak kolejnych składek.

Stan konta można sprawdzić tyl-
ko na swoim pro�lu na Platformie
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 
Trzeba wejść w „Panel ubezpieczo-
nego”, wybrać zakładkę „Informacje 
o stanie konta”, a następnie „Infor-
macja za 2020 r.”. Osoby które jeszcze 
nie posiadają  konta na PUE, mogą je 
założyć w każdej chwili. 

Informację ZUS udostępnił po 
przeprowadzonej w czerwcu br. 
rocznej waloryzacji składek na 
ubezpieczenie emerytalne, kapi-
tału początkowego i środków na 
subkoncie.

Jaka emerytura?

Byłych pracowników Stoczni 
Gdynia SA, zatrudnionych w szcze-
gólnych warunkach od stycznia do 
lipca 2009 r., pozbawiono prawa 
do emerytur po przekroczeniu 60 
roku życia.  Zarząd Stoczni Gdynia 
S.A., zarządca kompensacji i syn-
dyk masy upadłościowej Stoczni 
Gdynia S.A. nie odprowadzili skła-
dek do ZUS w wymaganej wyso-
kości i nie zgłosili   pracowników 
wykonujących pracę w szczegól-
nych warunkach. 

Byli gdyńscy stoczniowcy mają 
szansę,  by niesprawiedliwość napra-
wić. Przewodniczący Rady Oddziału 
Gdynia ZRG NSZZ „Solidarność” dr 
Aleksander Kozicki zwrócił się do 

wiceministra rodziny i polityki spo-
łecznej Stanisława Szweda z proś-
bą o interwencję w tej sprawie. 
By ocenić skalę zjawiska i pomóc 
stoczniowcom z Gdyni, którym ZUS 
odmówił prawa do „pomostówki” 
gdyńskie biuro Regionu Gdańskie-
go służy wsparciem. 

Stoczniowcy powinni kontak-
tować się z Oddziałem NSZZ 
„S” w Gdyni przy ul. Śląskiej 52. 
tel. +48 58 620 61 82 
lub 515 240 490, 
e-mail:
gdynia@solidarnosc.gda.pl

Więcej…>>

Pomostowe  
dla stoczniowców

NSZZ „S” i inne związki zawodo-
we wyraziły 19 lipca br. negatywne 
stanowisko w sprawie zamrożenia 
w 2022 r. wynagrodzeń w sferze 
budżetowej. Strona pracowników 
nie może zaakceptować rozwiązań, 
które „utrwalają złą praktykę”.  Tak-
że na posiedzeniu Rady Dialogu 
Społecznego, 12 lipca br. dyskuto-
wano o założeniach projektu bu-
dżetu państwa, propozycjach    wy-
nagrodzeń w sferze budżetowej, 
wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę oraz stawki godzi-
nowej w roku 2022. Podkreślano, 

że projekty ustaw związanych z 
tzw. Polskim Ładem powinny zo-
stać przekazane partnerom spo-
łecznym do konsultacji ponieważ 
mają wpływ na ocenę prognoz 
ekonomicznych i wielkości makro-
ekonomicznych, w tym wpływu 
na PKB i in�ację.  Strona związko-
wa utrzymała postulaty wzrostu 
wynagrodzeń w gospodarce o nie 
mniej niż 8,5 proc., wzrostu wy-
nagrodzeń w sferze budżetowej 
o nie mniej niż 12 proc. i wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia o nie 
mniej niż 10,71 proc. 

TVP zrealizuje paradokumental-
ny �lm o walce gdańskich portow-
ców z NSZZ „S” o przywrócenie krzy-
ża nad mogiłą żołnierzy, obrońców 
Westerplatte. Krzyż w 1962 r. ów-
czesna władza usunęła w ramach 
walki z religią i ustawiła tam czołg 
T-34. Krzyż miał tra�ć na wysypisko.
Kierowca, mimo ryzyka, zawiózł 

krzyż na plebanię w Nowym Porcie. 
Na cmentarzu ukrył go ks. Jan Gust-
kowicz. W sierpniu 1981 r. krzyż, 
staraniem portowej „S”, wrócił na 
Westerplatte. W intencji żołnierzy 
z Westerplatte odprawiona zostanie 
29 sierpnia br. o godz. 12.30 msza 
św. w bazylice św. Brygidy. Zaprasza 
Stowarzyszenie Godność. 

Nie dla zamrożenia 
budżetówki

Film o krzyżu  

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/lubelskie-lato-1980
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/upominamy-sie-o-emerytury-pomostowe-pracownikow-dawnej-stoczni-gdynia-s-a
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