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Odszedł Romuald 
Dunst

Z żalem informujemy, iż zmarł 
długoletni działacz NSZZ „Solidar-
ność” Romuald Dunst, przewodni-
czący Związku w Gdańskim Przed-
siębiorstwie Robót Drogowych, 
następnie w Skanska S.A., prezes 
piłkarskiego LKS Orzeł Trąbki Wielkie, 
uczestnik robotniczych protestów w 
1970 i w 1980 roku. Msza św. żałobna 
zostanie odprawiona w sobotę, 16 
października o godz. 9.00 w kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Trąbkach Wielkich. 

Co zmieni się 
w zasiłkach?

Spóźniłeś się z opłaceniem skła-
dek? Od nowego roku nie będzie to 
już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku 
chorobowego. To nie koniec zmian 
w zasiłkach, jakie wejdą w życie od 
1 stycznia. Inne dotyczą m.in. wyso-
kości świadczeń i okresu ich pobie-
rania. Zasiłek chorobowy za czas po-
bytu w szpitalu będzie wyliczany na 
korzystniejszych zasadach. Obecnie 
jest on niższy od standardowej 
stawki i wynosi 70 proc. podstawy 
wymiaru. Od nowego roku będzie 
przysługiwał w wysokości 80 proc. 
Od 2022 r. podstawy wymiaru zasił-
ku nie będzie się obliczać na nowo, 
jeżeli między okresami pobierania 
zasiłków nie było przerwy albo 
przerwa była krótsza niż miesiąc 
kalendarzowy. Oprócz tego prawo 
do zasiłku macierzyńskiego otrzy-
mają od stycznia kobiety, których 
zatrudnienie ustało w czasie ciąży z 
powodu śmierci pracodawcy. Wię-
cej szczegółów dotyczących zmian 
można przeczytać TUTAJ…>> 

Odznaczony za lekcje 
o „Solidarności”

13 października br. w Muzeum 
II Wojny Światowej odbyła się uro-
czystość wręczenia medali Komisji 
Edukacji Narodowej osobom zasłu-
żonym dla oświaty i wychowania 
w naszym województwie. Wśród 
odznaczonych znalazł się Roman 
Stegart, pracownik Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
który od wielu lat prowadzi w szko-
łach lekcje poświęcone historii 
NSZZ „Solidarność”.

Oświata protestuje
Rada Międzyregionalnej Sekcji 

Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” z siedzibą w Gdańsku 
powołała sztab protestacyjny, w 
skład którego wchodzą przewod-
niczący związkowych komisji za-
kładowych i międzyzakładowych i 
członkowie prezydium Rady. 

Głównymi przyczynami po-
wołania sztabu jest negatywnie 
oceniany projekt zmian statusu 
zawodowego nauczycieli, przed-
stawiony przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki 21 września br., a 
także brak realizacji porozumienia 
NSZZ „Solidarność” oświatowej z 
rządem z 7 kwietnia 2019.

Wyrażamy zdecydowany sprze-
ciw wobec:
1. Braku zapisania w projekcie pro-

pozycji corocznej waloryzacji 
wynagrodzeń, która zgodnie 
ze stanowiskiem walnego ze-
brania delegatów Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” z 21 maja 
2018 powinna odnosić się do 
średniej wynagrodzeń w go-
spodarce narodowej 

2. Braku zabezpieczenia dodatko-
wych środków �nansowych na
podwyżkę płac.

3. Braku gwarancji, że najbliż-
sza podwyżka wynagrodzeń 
w oświacie nastąpi nie później 
niż 1 stycznia 2022 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się:

1. Likwidacji świadczenia urlopo-
wego, zagwarantowanego w 
Karcie nauczyciela, poprzez 
zmniejszenie odpisu na zakła-
dowy fundusz świadczeń so-
cjalnych 

2. Zmniejszeniu wymiaru urlopu 
wypoczynkowego 

3. Zmniejszeniu dodatku wiejskiego
4. Likwidacji świadczenia na start
5. Likwidacji dodatku uzupełniają-

cego w przypadku nieosiąga-
nia średnich wynagrodzeń
Rada niezwykle krytycznie 

ocenia fakt, iż do propozycji tak 
radykalnych zmian, i to bez zabez-
pieczenia �nansowego, dochodzi
w czasie zagrożenia kolejną falą 
pandemii, nauczania zdalnego, 
hybrydowego. 
Pełne stanowisko można prze-
czytać TUTAJ...>>

Tegorocz-
ny Dzień Edu-
kacji Naro-
dowej trochę 
przysłaniają 
dwie sprawy: 
trwające za-
grożenie epi-
demią i kolej-

nym czasem edukacji zdalnej oraz 
propozycje Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Nauki dotyczące zmian 
statusu zawodowego nauczycieli.

Propozycje zwiększenia obo-
wiązkowego pensum o 4 godziny, 
wpisanie 8 godzin tygodniowo do-
datkowo do dyspozycji dyrektora, 
to tylko te najbardziej kontrowersyj-
ne. Tymczasem samo podwyższe-
nie pensum o ponad 1/5 groziłoby 
zwolnieniami nauczycieli. W szcze-
gólnie trudnej sytuacji znaleźliby 
się nauczyciele ze szkół wiejskich, 
gdzie zazwyczaj nie ma rezerwy 
nadgodzin i nauczyciele naucza-
nia początkowego. Członkowie „S” 
związani z oświatą wciąż czekają na 
pełną realizację porozumienia „S” 
z rządem, które zawarto 7 kwietnia 
2019 r.

Najbardziej zauważalnym bra-
kiem projektu jest pomijanie pro-
pozycji corocznej waloryzacji wy-
nagrodzeń, która, co postuluje „S” 
powinna odnosić się do przeciętnej 
wynagrodzeń w gospodarce naro-
dowej. Tymczasem MEiN nie odnosi 
się do tych oczekiwań. 

Drugi podstawowy brak prze-
znaczenia na nowy system wyna-
grodzeń dodatkowej puli pieniędzy. 
To zły zabieg, że te zmiany chce się 
s�nansować jedynie wzrostem o
22% czasu nauczycieli, ogranicze-
niem uprawnień socjalnych, czy na-
uczycielom stażystom 1000 zł tzw. 
świadczenia na start. 

Trzeci brak tych propozycji MEiN 
to unikanie deklaracji o terminie 
kolejnej podwyżki, gdy w 2021 r. 
in�acja przekracza już 5 proc. A jest
narastające oczekiwanie, że nastąpi 
najpóźniej 1 stycznia 2022 roku.

Wojciech Książek
przewodniczący Międzyregionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania  
NSZZ „S” w Gdańsku

Braki  
w projekcie MEiN

NASZYM ZDANIEM

– TSUE chce zamknąć Turów 
i skazać na śmierć ludzi. My się 
z tym absolutnie nie zgadzamy. 
Nie może być naszej zgody na bie-
dę tysięcy ludzi, więc 22 paździer-
nika jedziemy do Luksemburga, 
żeby zamknąć Trybunał – zapo-
wiada Wojciech Ilnicki, przewod-
niczący KM NSZZ „Solidarność” 
KWB „Turów”. 

Jak informuje przewodniczący, 
informacje o chętnych do wyjazdu 
napływają z różnych części kraju. 

– Oczywiście jadą pracownicy 
kopalni, pracownicy elektrowni, 
ale mamy sygnały, że chce jechać 
cała Polska. Organizuje to „Solidar-
ność”, która zaprasza wszystkich 
chętnych na przeciwstawienie się 
ciemiężcy – mówi Wojciech Ilnicki. 

Dodajmy, że tydzień temu 
jednogłośnie uchwalone zostało 
stanowisko Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” w sprawie obrony 
rodzimego potencjału energe-
tycznego i kompleksu wydo-
bywczo-energetycznego Turów. 
Wzywamy wszystkich polskich eu-
roparlamentarzystów do jedności 
w obronie polskiego pracownika 
i polskiej gospodarki, do jedności 
w obronie Turowa. Żądamy za-
przestania działań prowadzących 
do upadku gospodarczego regio-
nu związanego z kopalnią i elek-
trownią Turów oraz tworzenia fał-
szywych sporów między żyjącymi 
dotychczas w przyjaźni mieszkań-
cami Polski i Czech.
Więcej na ten temat TUTAJ…>>

Jedziemy 
do Luksemburga

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/co-zmieni-sie-w-zasilkach-od-2022-roku
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sztab-protestacyjny-oswiaty-w-regionie-gdanskim
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rachunek-za-turow-czyli-gra-interesow
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

40 procent

Oczekuję, aby pan premier wywiązał się ze swoich umów. Tu chodzi 
przede wszystkim o Pańską wiarygodność i wiarygodność Zjednoczonej 
Prawicy, której rządy tym się charakteryzowały przez ostatnie lata.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda  
w liście do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie powiązania 

płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce

STYPENDIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Na takie poparcie mogłoby liczyć PiS, gdyby wybory do parlamentu 
odbywały się w najbliższą niedzielę. KO otrzymałaby 26 proc. głosów, 
a Polska 2050 – 12 proc. Sondaż został przeprowadzony przez pracow-
nię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. 
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T. 
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Nieznana korespondencja 
Anny Walentynowicz 

Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność” 
Od kilku lat warunkiem uzyskania 
stypendium z Funduszu Stypendial-
nego im. NSZZ „Solidarność” jest 
przygotowanie tekstu pod hasłem 
„Moje spotkanie z Solidarnością”. 
W tym roku kapituła wyróżniła 
sześć osób, które przygotowały takie 
materiały. W Ibisie prezentujemy ich 
prace (pełne wersje będą dostępne na 
stronie www.solidarnosc.gda.pl).

Moje pierwsze spotkanie to tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego 
2020/2021, gdy mama później niż zwykle wróciła z pracy. Zapytałam dla-
czego. Wtedy powiedziała mi o uroczystości, która towarzyszyła rozpo-
częciu roku szkolnego.

W Kłaninie została odsłonięta tablica upamiętniająca Piotra Wasilew-
skiego (…) Dowiedziałam się, że nauczyciel ten został skazany za odczy-
tanie ulotki KPN uczniom, co było pretekstem. Żona tego nauczyciela 
została sama z czwórką małych dzieci, najmłodsza Maria miała tylko pół 
roku, a mimo to ta pani znalazła tyle siły, żeby szukać męża po aresztach 
w Pucku, Wejherowie, Gdyni i Gdańsku. Córki z kolei opowiadały, jak oko-
liczna ludność pomagała ich rodzinie przynosząc jedzenie. W Puckich 
Zakładach Mechanicznych organizowano zbiórki pieniędzy dla rodziny 
pana Piotra. Jego kolega Jan Piotrowicz opowiadał, że co miesiąc zanosił 
żonie kopertę z pieniędzmi, które powinien przynosić jej mąż, gdyby nie 
areszt. Sam nauczyciel został zmuszony do emigracji wraz z rodziną. Do  
rodzinnego kraju już nigdy nie wrócił, zmarł w USA (…) 

Całe opowiadanie mamy wzruszyło mnie bardzo i zainteresowało lo-
sami innych bohaterów „Solidarności”, przeczytałam więc również inne 
artykuły. Zrozumiałam, że dzięki takim ludziom jak pan Piotr Wasilewski 
mogę teraz swobodnie wypowiadać się, rozmawiać z innymi bez strachu, 
że ktoś aresztuje mnie czy innych członków mojej rodziny. Do tej pory 
myślałam, że to naturalne a tak naprawdę uświadomiłam sobie, że jest 
wiele osób, które oddały życie, poświęciły siebie i swoje rodziny, niejed-
nokrotnie musiały opuścić swój ukochany kraj, żebym ja i inni teraz mogli 
swobodnie mówić o tym co myślą (...)

Emilia Sanecka

Dzięki nowelizacji przepisów 
ZUS nie tylko zaliczy czas represji 
politycznych do okresów skład-
kowych, ale też uzna, że działacze 
opozycji, w okresie gdy nie mogli 
bez własnej winy wykonywać pra-
cy zarobkowej, zarabiali średnią 
krajową i na wniosek ubezpieczo-
nych przeliczy im świadczenia. 

30 maja 2021 r. weszła w życie 
nowelizacja ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, która pozwala na 
korzystniejsze przeliczenie eme-
rytury i renty represjonowanym 
działaczom opozycji. 

Ustawa wprowadziła nowy 
okres składkowy - pozbawienia 
możliwości wykonywania zawodu 
przed 31 lipca 1990 na skutek re-
presji politycznych za działania na 
rzecz odzyskania niepodległości 
i suwerenności lub respektowa-

nia politycznych praw człowieka. 
Okres ten uwzględnia się przy 
ustalaniu kapitału początkowego 
oraz przy ustalaniu prawa do eme-
rytury i renty z tytułu niezdolności 
do pracy oraz wysokości świad-
czeń.

Szef Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych będzie 
potwierdzał nowy okres składkowy 
w wydanej przez siebie decyzji, którą 
należy przedstawić w ZUS.

Osoby, które mają ustalony 
kapitał początkowy albo wyso-
kość emerytury lub renty przed 
1 czerwca 2021, i chcą skorzystać 
z ich przeliczenia na podstawie 
zmienionych przepisów, powinny 
złożyć wniosek w sprawie kapita-
łu początkowego lub o ponowne 
obliczenie świadczenia. 
Stan prawny na 11.10.2021 r.

Maria Szwajkiewicz

Dla represjonowanych

Zamkniętą kopertę zaadre-
sowaną do Anny Walentynowicz 
przekazała na ręce prezesa IPN dr. 
Karola Nawrockiego Janina Mań-
ko. Przesyłka została nadana z Nie-
miec. Korespondencja nigdy nie 
dotarła do adresatki. Teraz tra� do
zasobu Archiwum IPN. Uroczyste 
przekazanie odbyło się w gdań-
skiej siedzibie NSZZ „Solidarność”. 

– To wyjątkowa pamiątka, któ-
ra jest dowodem na to, że ludzie 
wciąż dbają o spuściznę „Solidar-
ności” z sierpnia 1980 roku. Ten list 
to także świadectwo represji stanu 
wojennego. I w końcu to również 

dowód na to, że historia najnowsza 
nie jest jeszcze opisana, ponieważ 
istnieją dokumenty pozostające 
w prywatnych zbiorach – podkre-
ślił dr Karol Nawrocki, prezes IPN. 

– Instytut Pamięci Narodowej 
to najlepsze miejsce, do którego 
mogła tra�ć ta korespondencja.
Czekamy na wyniki jej analizy 
– mówił Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG NSZZ „Solidarność”.

Jednym z inicjatorów przeka-
zania listu był Krzysztof Żmuda. 
przewodniczący KM Remontowa 
Shipbuilding SA. 
Więcej na ten temat TUTAJ…>>

97 nowych przypadków koronawirusa zostało odnotowanych 
w ciągu ostatniej doby na Pomorzu. Najwięcej w Gdańsku (21), Gdyni 
(20) oraz powiatach: gdańskim (11), starogardzkim (6) oraz bytowskim, 
kościerskim, malborskim i Słupsku (po 5). Żadnych nowych przypad-
ków nie odnotowano w powiatach kwidzyńskim oraz lęborskim. Jak 
informuje Ministerstwo Zdrowia, wykonano także 2481 testów. 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek 
zakrywających usta, jak i nos, tym bardziej, że - o czym przypomina 
minister zdrowia Adam Niedzielski - mamy do czynienia z wysoką 
dynamiką i wzrostem liczby zakażeń. 

Rośnie liczba zakażeń

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ipn-otrzymal-nieznana-wczesniej-korespondencje-do-anny-walentynowicz-swiadectwo-represji-stanu-wojennego

	Przycisk2258: 
	Przycisk2260: 
	Przycisk2261: 
	Przycisk8014: 
	Przycisk1056: 
	Przycisk2259: 


