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Rekord w liczbie 
cudzoziemców

Jak wynika z danych ZUS, prze-
szło 52 tys. obcokrajowców było 
zgłoszonych do ubezpieczeń spo-
łecznych w pomorskich placów-
kach ZUS na początku wakacji. To 
oznacza, że w pierwszym półroczu 
przybyło ich ponad 7,6 tys. – Zgło-
szeni pochodzą ze 100 państw 
– można przeczytać w komunika-
cie regionalnego rzecznika ZUS. 
– Na koniec czerwca najwięcej 
było wśród nich obywateli Ukrainy. 
Drugą grupę stanowili obywateli 
Białorusi. Pierwszą piątkę zamykali 
posiadacze paszportów: Rosji, Gru-
zji i Mołdawii. WIĘCEJ TUTAJ…>>

Stop zamrażaniu płac

Apelujemy o wpłaty
Przed nami rozstrzygnięcie 19. 

edycji Funduszu Stypendialne-
go NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego. Do tej pory przyzna-
liśmy 689 stypendiów dla zdolnej 
młodzieży. Zwracamy się z prośbą 
o wpłaty. Środki są gromadzone 
na koncie Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy: 41 7065 0002 
0652 4155 2804 0001 (z dopiskiem 
„Fundusz Stypendialny” oraz infor-
macją, kto wpłaca). 

Pod takim hasłem protestowali 
w Warszawie pracownicy sądow-
nictwa. – Jesteśmy tu po to, żeby 
panu premierowi odmrozić zamar-
znięte serce w sprawie naszych wy-
nagrodzeń – powiedziała podczas 
protestu szefowa „Solidarności” 
pracowników sądownictwa Edyta 
Odyjas. – Przy takim obciążeniu 
pracą wymaga się do nas, żebyśmy 
pracowali jeszcze szybciej za taką 
płacę. Absolutny sprzeciw. Panie 
premierze nie zamrażajcie budże-
tówki – wezwała przez megafon 
szefa rządu. Związkowcy domaga-
ją się m.in. wzrostu wynagrodzeń 
w przyszłym roku o 12 proc.
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Rozporzą-
dzenie pod-
pisane przez 
Prez ydenta 
RP o podwyż-
kach dla wi-
ceministrów 
( s e k re t a r z y 
i podsekreta-

rzy stanu) w kontekście planowa-
nego zamrożenia wskaźnika wzro-
stu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej, budzą poważ-
ne wątpliwości natury moralnej 
i staną się przyczyną poważnych 
napięć społecznych.

Nie ulega wątpliwości, że argu-
menty przemawiające za podwyż-
kami dla wiceministrów należy 
uznać za racjonalne i uzasadnione. 
Nawet jeśli skutkują podwyżkami 
dla parlamentarzystów.

Są to przede wszystkim: nie-
współmiernie niskie wynagrodze-
nie w stosunku do obowiązków 
i odpowiedzialności, pensje, które 
nie zmieniły się od blisko 20 lat, 
odpływ fachowców do sektora 
prywatnego oraz brak chętnych 
na stanowiska w administracji rzą-
dowej.

Nie podlega jakiejkolwiek 
dyskusji, że dokładnie takie same 
argumenty przemawiają za pod-
wyżkami dla pracowników sfery 
�nansów publicznych. Dlatego
jako NSZZ „Solidarność” nie wy-
obrażamy sobie, aby posłowie 
oraz senatorowie nie zagłosowali 
za naszym postulatem 12 proc. 
wzrostu wskaźnika wynagrodzeń 
dla „budżetówki”.

Oczekujemy od Rządu RP za-
gwarantowania niezbędnych środ-
ków w budżecie państwa na 2022 
rok. Natomiast liczymy na popar-
cie naszych postulatów przez Pre-
zydenta RP oraz równie aktywną 
postawę, jak w przypadku wzrostu  
wynagrodzeń dla wysokiej rangi 
urzędników państwowych.

Piotr Duda
przewodniczący  

KK NSZZ „Solidarność”

Podwyżki dla 
wszystkich, 
nie dla 
wybranych

W dniach od 13 do 15 września 
odbędą się dwa szkolenia. Pierwsze 
z nich „Prawo pracy i prawo związ-
kowe, cz. 1” będzie przeznaczone 
dla członków komisji zakładowych 
i członków komisji rewizyjnych, 
którzy nie uczestniczyli w projekcie 
„Wiem więcej, działam skutecznie”. 
Celem drugiego „Profesjonalizm or-
ganizacji związkowej” jest nabycie 
wiedzy i umiejętności potrzebnych 
dla uzyskiwania wysokiego pozio-
mu wykonywanych zadań. Jest to 
wstęp do kreatywnych zmian w or-
ganizacji (szkolenie przeznaczone 
dla wszystkich działaczy związko-
wych). 

W dniach od 4 do 6 paździer-
nika odbędą się szkolenia dla 
przewodniczących i zastępców 
przewodniczących komisji zakła-
dowych i komisji rewizyjnych oraz 
„Prawo pracy i prawo związkowe, 
cz. 2” dla osób, które nie uczest-
niczyły w projekcie „Wiem więcej, 
działam skutecznie”.

Zgłoszenia chętnych należy 
składać za pośrednictwem Komi-
sji Zakładowej, podając imię i na-
zwisko, adres e-mailowy i numer 
telefonu osoby zgłaszanej, nazwę 
i numer organizacji związkowej, 
a także informację, czy wysłać za-
proszenie.

Zapraszamy na szkolenia

– Przez niedopatrzenie stracili 
prawo do emerytury pomostowej 
– mówi Aleksander Kozicki, kie-
rowniki biura o. Gdynia ZRG NSZZ 
„Solidarność”. 

W 2009 roku nastąpiło nie-
szczęśliwe powiązanie kilku czyn-
ników. Chodzi przede wszystkim 
o likwidację stoczni oraz o zmianę 
przepisów emerytalnych. Praco-
dawca miał obowiązek zgłosić 
osoby, które wykonywały pracę w 
szczególnych warunkach i o szcze-
gólnym charakterze do ZUS. 

– W połowie 2009 roku stocz-
nia została zlikwidowana. Problem 

polega na tym, że tych ludzi nie 
zgłoszono. Nie zrobił tego ani pra-
codawca, ani zarządca kompensa-
cji, ani syndyk – tłumaczył na an-
tenie „Radia Gdańsk” Aleksander 
Kozicki.

„Solidarność” próbowała 
odgórnie rozwiązać problem. 
Niestety, możliwe jest tylko in-
terweniowanie w konkretnych 
przypadkach. – Stąd apelujemy, 
aby osoby, które borykają się z ta-
ką nieszczęśliwą sytuacją, zgła-
szały się do gdyńskiego oddziału 
Związku – zachęca Aleksander 
Kozicki. 

Do Sejmu został wniesiony pro-
jekt nowelizacji ustawy, którego 
celem jest uszczelnienie i przeciw-
działanie obchodzeniu zapisów 
ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele i święta. Przedstawi-
cielem wnioskodawców jest poseł 
Janusz Śniadek (PiS), były prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność”.

Gdy na początku 2018 roku we-
szła w życie ustawa o ograniczeniu 
handlu zdawało się, że w końcu 
została wygrana batalia o przy-
wrócenie wolnych niedziel pra-
cownikom. Niestety, przeciwnicy 
nie złożyli broni i robili wszystko, 
aby obowiązujące prawo ominąć. 

Najpopularniejszą metodą jest  
„na placówkę pocztową”. Kolejne 
sieci, ale także mniejsze sklepy, 
podpisywały umowy z operatora-
mi pocztowymi. Przeciwko takim 
praktykom od początku prote-
stował NSZZ „Solidarność” i naci-
skał na polityków, aby uszczelnić 
dziurawe prawo. Projekt nowe-
lizacji jest wreszcie w Sejmie. Po 
zmianach placówki handlowe ko-
rzystające z wyłączenia od zakazu 
będą zobowiązane do prowadze-
nia ewidencji, która umożliwi in-
spektorom kontrolę, czy spełniane 
są ustawowe kryteria. 

Więcej TUTAJ…>>

Niedziele bez handlu! 

Pomoc dla byłych 
pracowników stoczni

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kolejny-rekord-w-liczbie-cudzoziemcow-zgloszonych-do-ubezpieczen-na-pomorzu
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/handel-w-niedziele-uszczelnia-ustawe
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
16,3 procent

Bez „Solidarności”, świętego papieża Polaka Jana Pawła II nie mogliby-
śmy mieć wolnej Europy Środkowo-Wschodniej. Stocznia jest kolebką 
ruchu, któremu zawdzięczamy wolną nie tylko Polskę. To był kamień 
milowy w drodze do wolności.

Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

WYDARZYŁO SIĘ
 

 5 sierpnia 1864 r. 
Stracono przywód-
ców powstania 
styczniowego, w 
tym jego dowódcę 
Romualda Trau-
gutta.

 6 sierpnia 1711 r. 
Tego właśnie dnia 
wyruszyła pierw-
sza warszawska 
pielgrzymka na 
Jasną Górę.

 15 sierpnia 1940 r. 
Do obozu 
Auschwitz został 
przywieziony 
pierwszy transport 
więźniów z War-
szawy .

Twórca granicy zachodniej
HISTORIA 1864

Tyle osób długotrwale bezrobotnych jest w Słupsku w ogólnej liczbie 
osób bez pracy. To najgorszy wynik na Pomorzu (najlepiej natomiast 
sytuacja wygląda w powiecie gdańskim – 4,4 proc.).

Trwa Orlen e-maraton 
„Solidarności”

Koronawirus 

9 sierpnia 1864 roku w Kamion-
ku, na warszawskiej Pradze, urodził 
się Roman Dmowski, syn kamienia-
rza, jeden z najwybitniejszych teo-
retyków polityki, współtwórca nie-
podległej Polski, negocjator pozycji 
naszego kraju na arenie międzyna-
rodowej. To on, wraz z Ignacym Pa-
derewskim sprawił, że w 1918 roku 
nie znaleźliśmy się u boku Niemiec 
i Austro-Węgier w obozie pokona-
nych państw centralnych, a część 
Pomorza i Wielkopolska znalazły się 
w naszych granicach. 

W 1902 roku ukazały się jego 
programowe „Myśli nowoczesne-
go Polaka”, traktat polityczny obo-
zu narodowego. 

Po wybuchu I wojny światowej 
Roman Dmowski zorganizował 
w Szwajcarii Komitet Narodowy 
Polski, uznawany przez państwa 
Ententy za legalną reprezentację 
polityczną Polaków.

Dziełem życia Dmowskiego 
był udział w Konferencji Wersal-

FO
T. 

BI
BL

IO
TE

KA
 K

O
NG

RE
SU

 S
TA

NÓ
W

 Z
JE

D
NO

CZ
O

NY
CH

 

skiej w 1919 roku. Dmowski stanął 
przed Radą Dziesięciu, aby bronić 
sprawy polskiej i opracował me-
morandum w sprawie zachodniej 
granicy Polski. We Francji, z ini-
cjatywy Romana Dmowskiego, 
została zorganizowana i nowo-
cześnie uzbrojona Błękitna Armia 
gen. Józefa Hallera, której wódz 
w symboliczny sposób przyłączył 
w Pucku Pomorze do Polski.

W ciągu minionej doby wykryto 164 zakażenia koronawirusem – in-
formuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 4 zakażone osoby, 
które miały choroby współistniejące (na Pomorzu ani jedna). Poprzed-
niego dnia wykonano 41 tysięcy 833 testy na obecność wirusa (na Po-
morzu ponad 2500). 

W naszym województwie wykryto 9 nowych zakażeń (najwięcej 
natomiast w województwach: mazowieckim – 29, małopolskim – 27 
i lubelskim – 12, najmniej na terenie województwa lubuskiego – 1). 
W sumie w Polsce jest 2 miliony 653 tysięcy 981 osób, które przeszły 
zakażenie koronawirusem. Przez ten czas zmarło 75 tysięcy 269 zaka-
żonych osób.

Dystans główny to 42 kilometry 
195 metrów. Dystanse dodatkowe: 
42 km 195 m – maraton w ratach (od 
2 do maksymalnie 7 rat), 21 km 097 
m – jednorazowy bieg półmaratoń-
ski, 10 km oraz 5 km. –  Chcielibyśmy, 
aby każdy kto do nas dołączy, znalazł 
dla siebie taki dystans, jaki mu najbar-
dziej odpowiada. W związku z tym, 
w bieżącym roku zwiększyliśmy 
możliwości rywalizowania o półma-
raton i 10 kilometrów – informują or-
ganizatorzy Trójmiejskiego Marato-
nu „Solidarności”, jednocześnie licząc 
po raz kolejny na biegaczy, przyjaciół 
i sympatyków imprezy. 

Rywalizować można można 
w dowolnym miejscu na świecie. 
Wystarczy zarejestrować wyniki 
korzystając z ulubionej aplikacji 
mobilnej bądź zegarka, a następ-
nie udostępnić je organizatorom. 

Najważniejsze informacje na 
temat publikacji wyników znaj-
dują się w regulaminie, który jest 
dostępny TUTAJ…>>  

Zapisać można się TUTAJ…>> 
Na zakończenie każdy, kto 

wystartuje i ukończy bieg, będzie 
mógł pobrać z ze strony Maratonu 
„Solidarności” imienny dyplom ze 
swoim wynikiem.

Emerytura stażowa to dodat-
kowa, nowa możliwość przejścia 
na emeryturę bez względu na 
wiek po wykazaniu się okresem 
ubezpieczeniowym – 40 lat 
dla mężczyzn i 35 lat dla 
kobiet. Oznacza, że jeśli 
w tym czasie wpłaciło 
się składki pozwalające 
na wypłatę co najmniej 
minimalnej emerytury, 
każdy będzie miał prawo 
dokonać wyboru, czy chce 
dalej pracować, czy zakoń-
czyć aktywność i przejść na 
odpoczynek. Bo emerytura sta-
żowa będzie prawem, a nie obo-
wiązkiem. Podpis pod projektem 
w sprawie emerytur stażowych 
można złożyć w siedzibie każdego 
z regionów NSZZ „Solidarność”.

Emerytury stażowe: 
zbieramy podpisy

Im więcej zbierzemy podpi-
sów, tym większą presję wywrze-
my na politykach. Każdy głos ma 
znaczenie!

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
www.maratongdansk.pl/regulamin
www.maratongdansk.pl/zgloszenia
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