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Upominamy się o KRUS 
4 listopada br. o godz. 11 pod 

Ministerstwem Rolnictwa i Roz-
woju Wsi rozpocznie się pikieta, 
zorganizowana przez organizacje 
zakładowe NSZZ „S” Pracowników 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa oraz Kasy 
Rolniczego, Ubezpieczenia Spo-
łecznego w proteście przeciwko 
nierealizowaniu postulatów pła-
cowych i rażąco niskim wynagro-
dzeniom w ważnych dla rolników 
i przetwórców instytucji.  

Więcej…>>

Młodzi już oszczędzają 
na emeryturę   

W ramach kampanii „Kolej na 
Młodych” Krajowa Sekcja Młodych 
NSZZ „Solidarność” oraz „Tygo-
dnik Solidarność” zorganizowali 
webinar edukacyjny z udziałem 
ekspertów, na którym poruszono 
temat oszczędzania z wykorzysta-
niem opcji emerytalnych, jak Pra-
cownicze Plany Kapitałowe, które 
obok standardowej emerytury są 
jednym z dodatkowych sposobów 
na �nansowe zabezpieczenie je-
sieni życia. Więcej…>>

O Polskę wolną 
i czystą

Publikacja „O Polskę wolną 
i czystą jak łza…”, autorstwa dr. 
hab. Karola Polejowskiego, zastęp-
cy prezesa IPN, dotyczy działalno-
ści szwadronu 5. Wileńskiej Bry-
gady AK ppor. Zdzisława Badochy 
„Żelaznego” na terenie powiatu 
kartuskiego w maju 1946 r. W Mu-
zeum II Wojny Światowej w Gdań-
sku w sali kinowej, 4 listopada br. 
o godz. 17.30 odbędzie się pre-
zentacja książki. Więcej…>>

Polska na podium
Polska utrzymuje się w unij-

nej czołówce pod względem 
niskiego bezrobocia. Według 
metody Eurostatu, bezrobocie 
w Polsce wynosi 3,4 proc. (tak, 
jak w Niemczech), przy średniej 
w Unii Europejskiej 6,7 proc. Pod 
względem niskiego bezrobocia 
Polskę wyprzedzają tylko Cze-
chy, Holandia i Malta.
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Solidarni

Na 19 listopada br. zwołane 
zostało WZD naszego Regionu. To 
czas na podsumowanie półmet-
ka bieżącej kadencji związkowej 
działalności. Na podstawie da-
nych z dokumentacji wyborczej 
oraz z ankiet wiemy, że obecnie 
w Regionie Gdańskim, zarejestro-
wanych jest 338 organizacji związ-
kowych. Upominając się o prawa 
pracownicze związkowcy brali 
udział w manifestacjach, pikietach 
i negocjacjach. Współorganizowa-
li i wspierali m.in. wielką manife-
stację w Warszawie i uczestniczyli 
w Luksemburgu w proteście prze-
ciwko polityce klimatycznej UE 
i w obronie krajowej energetyki. 
Organizowali akcję „Pan-Da” w 
sieciach Biedronka, uczestniczyli 
w skutecznej akcji przeciwko ła-

maniu praw związkowych w Ca-
storama Polska. Protestowano 
z powodu braku dialogu przed 
siedzibą Zarządu Makro Cash and 
Carry. Z udziałem NSZZ „S” przez 
region przetoczył się oświatowy 
strajk w 2019 r. i trwa obecnie 
protest nauczycielskiej „S” wobec 
planów MEiN. Wspólnie z  okera-
mi działacze „S” protestowali pod 
siedzibą Hutchison Port Gdynia, 
skuteczniedomagając się przy-
wrócenia do pracy zwolnionego 
przewodniczącego „S” i pod sie-
dzibą Zarządu Morskiego Portu 
Gdańsk w obronie miejsc pracy i 
spółki przeładunkowej Port Gdań-
ski Eksploatacja. Związkowcy do-
magają się wprowadzenia kryte-
rium stażowego przy przejściu na 
emeryturę. 

4 listopada br. Sekcja Krajo-
wa Pracowników Handlu NSZZ 
„S” organizuje demonstrację w al. 
Ujazdowskich w Warszawie, przed 
siedzibą zrzeszającej hipermarkety 
Polskiej Organizacji Handlu i Dystry-
bucji, aby zaprotestować przeciwko 
niskim wynagrodzeniom i omijaniu 
prawa przez sieci handlowe. 

– Apelujemy do pracowników 
wszystkich sieci handlowych 
o udział w proteście. Jeśli chcemy, 
żeby praca w sklepach zmieniła 
się na lepsze, protest musi być 
głośny i liczny. Nikt nie rozwiąże 
naszych problemów za nas. Mu-
simy zrobić to sami. Musimy po-

jechać na demonstrację – apelują 
organizatorzy.

Pracownikom handlu dokłada-
ne są nowe obowiązki, a wynagro-
dzenia stoją w miejscu lub rosną 
zbyt wolno. Godziny otwarcia 
sklepów są dłuższe. Z roku na rok 
pracowników jest mniej, a pracy 
więcej. W 2018 r. NSZZ „S” wywal-
czył ograniczenie handlu w nie-
dziele i święta, ale sieci handlowe 
je obchodzą. Przepisy uszczelnia-
jące ustawę wejdą w życie w lutym 
2022 r. Związkowcy domagają się, 
aby sieci handlowe niezwłocznie 
zaprzestały nieuczciwych praktyk 
i niezdrowej konkurencji.  

Manifestacja w obronie krajowej energetyki z udziałem związkowców 
z Regionu Gdańskiego.

Handlowy protest 

P a n d e -
mia utrud-
niła nasze 
działania, ale 
ich nie spa-
r a l i ż o w a ł a . 
W działalno-
ści związko-
wej opartej 

na relacjach personalnych, ważne 
jest spotkanie osobiste, „twarzą 
w twarz”. Sednem naszej działal-
ności są kontakty z ludźmi, a te 
zostały przeniesione do obszaru 
kontaktu elektronicznego i plat-
form komunikacyjnych. I to na 
wiele miesięcy. Od wiosny 2020 
roku jest  podniesiony poziom 
stresu związanego z zachorowa-
niami na COVID-19, z nie do koń-
ca rozpoznanym zagrożeniem 
i z jego globalną skalą. Wielu 
z nas ta choroba dotknęła, lub 
w najbliższym kręgu rodzinnym 
i towarzyskim były osoby, które, 
niestety, w jej wyniku zmarły.  

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” przez 20 mie-
sięcy pandemii funkcjonował na 
tyle, na ile było to możliwe. Każdy 
dział był obsadzony, był w nich pra-
cownik pełniący dyżur dla osób, 
które chciały się skontaktować. 
Nie odmawialiśmy pomocy. Były 
dyżury telefoniczne i mailowe. Re-
gularnie, co tydzień, odbywały się  
spotkania Prezydium ZRG.   

Działał zespół prawników, 
udzielał on wielu porad on-line 
i telefonicznie. Funkcjonował na 
bieżąco Dział Informacji, była ak-
tualizowana strona internetowa, 
był obieg informacji, a wiadomości 
zbierał ukazujący się „Magazyn So-
lidarność”. Czuwał i funkcjonował 
Dział Rozwoju, swoje obowiązki 
wykonywała administracja czy 
księgowość. Szkolenia odbywały 
się regularnie, choć w większości 
on-line. Realizujemy kilka progra-
mów europejskich, które pozwala-
ją na przekwali�kowania i wzrost
kompetencji naszych członków.

Krzysztof Dośla 
fragment rozmowy, która ukaże 
się w listopadowym Magazynie 
Solidarność

Mądre działanie 
w pandemii

NASZYM ZDANIEM

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/upominamy-sie-o-warunki-pracy-i-rowne-traktowanie-pracujacych-dla-polskiej-wsi
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kolej-na-mlodych-edukacja-jak-oszczedzac-na-emeryture
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/na-rozwiazanie-armii-krajowej
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

6 miliardów USD

Tu chodzi o wiarygodność, która zawsze była cechą charakterystyczną 
Pani działalności politycznej, jak również o wiarygodność całego ugru-
powania Prawo i Sprawiedliwość. Zdając sobie sprawę z obecnej Pani 
funkcji, oczekuję, że Pani Premier podejmie zdecydowane działania na 
rzecz wywiązania się rządu z umowy.

Piotr Duda do europosłanki i byłej premier Beaty Szydło 
 po niewywiązaniu się rządu z umowy z oświatową „S” z 2019 r.

Tyle według Davida Beasley’a, dyrektora Światowego Programu Żyw-
nościowego ONZ wystarczy, by uratować 42 miliony osób od śmierci 
głodowej. Miliarder Elon Musk oświadczył, że sprzeda akcje Tesli i  prze-
znaczy 6 mld USD na walkę z głodem o ile ONZ udowodni swoją tezę. 

RELIKWIE „SOLIDARNOŚCI”

Sutanna
22 października br. związkowe 

spotkanie z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej dla członków organi-
zacji Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ ,,S” w Rumi było  
okazja do świętowania 40–lecia 
narodzin naszego Związku. W ub.
r. miało ono, ze względu na sza-
lejącą pandemię, mniej uroczysty 

charakter. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in. Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
,,S” , Ewa Rocławska, sekretarz 
Sekcji Międzyregionalnej POiW 
w Gdańsku, rumscy samorządow-
cy i dyrektorzy rumskich szkół, 
wśród których są członkowie 
oświatowej „S”. 

Z ramienia ZRG NSZZ „S” członkami Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego są: Krzysztof Dośla, Roman Kuzimski, Irena Jenda oraz 
Bogdan Olszewski. WRDS funkcjonuje od 2015 r. na podstawie Usta-
wy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach. WRDS tworzą 
przedstawiciele organizacji pracowników, pracodawców, samorządu 
terytorialnego i administracji rządowej. WRDS pracuje w zespołach ds. 
społecznych, gospodarczych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 

3 listopada 1983 r. zatrzymało się 
serce Polski. W stolicy odbył się po-
grzeb ks. Jerzego Popiełuszki. W pro-
tokole oględzin zapisano: „Zwłoki 
ubrane w czarne spodnie zabrudzone 
ziemią na całej powierzchni, sutanna 
koloru czarnego podwinięta do pasa. 
Do obu nóg przywiązany worek juto-
wy, w którym znajdują się kamienie”. 
W jednej z kaplic kościoła św. Stani-
sława Kostki w Warszawie w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca wystawia-
na jest relikwia – sutanna, w której 
zginął bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 

Sutanna, będąca niemym świad-
kiem, męczeństwa księdza Jerzego, 
nosi widoczne ślady dramatycznych 
wydarzeń z października 1984 r. 
Widoczne są przedarcia i ślady bło-
ta. Nie wiadomo, kto i kiedy oraz 
na jakim szczeblu podjął decyzję 
o zabiciu kapłana. Urwał sie wątek 
„obserwatorów” z WSW przed byd-
goską świątynią i w Górsku, gdzie 
doszło do porwania. Mnożyły się 
tropy i dezinformacje, jak orzełek 
milicyjny na miejscu przestępstwa, 

funkcjonariusze inni niż grupa kpt. 
Piotrowskiego pod mostem w To-
runiu. Czy kiedykolwiek dowiemy 
się co działo się między 19 a 30 
października 1984 r., (o�cjalnie pod
tą datą w Wiśle odnaleziono cia-
ło księdza Jerzego)? 

Święto „S” w Rumi 

NI
KO

D
EM

 B
O

ŃC
ZA

-T
O

M
AS

ZE
W

SK
I /

 W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

NS
 

Uroczysta procesja z relikwiami 
bł. ks. Popiełuszki po mszy 
świętej beatyfikacyjnej, 
6 czerwca 2010 r.

XVII WZD Regionu Gdańskiego 

Z danych GUS wynika, że w po-
równaniu z okresem sprzed pande-
mii (od początku 2020 r. do lipca 
br.) liczba osób zatrudnionych na 
podstawie umów o pracę na czas 
nieokreślony zwiększyła się o 800 
tysięcy. Na istotny spadek niesta-
bilnych form zatrudnienia w Polsce 
wskazują też dane Europejskiego 
Urzędu Statystycznego. Według 
Eurostatu w ub.r. wskaźnik osób 
na umowach terminowych w Pol-
sce wynosił 14,4 proc. W 2016 r. na 
podstawie takich umów pracowało 
21,6 proc. Polaków, w 2007 r. – co 
trzeci. Unijna średnia to 10,5 proc. 

Rosnąca liczba umów na czas 
nieokreślony to m.in. efekt nowe-

lizacji Kodeksu pracy z 2015 r. Pra-
codawca może zawrzeć z pracow-
nikiem maksymalnie trzy umowy 
na czas określony, które łącznie 
nie mogą przekroczyć 36 miesięcy. 
Obowiązek zawierania maksymal-
nie trzech umów na czas określony 
został wprowadzony wraz z wej-
ściem Polski do Unii Europejskiej. 
Nie sprecyzowano maksymalnych 
okresów trwania umów. Ograni-
czenie tymczasowego zatrudnie-
nia stało się jednym z priorytetów 
NSZZ „S”. W 2012 r. Komisja Krajowa 
„S” złożyła skargę do Komisji Euro-
pejskiej na nadużywanie umów na 
czas określony. Komisja zobligowa-
ła rząd do zmiany prawa.

Cywilizujemy pracę
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 Czwarta fala pandemii COVID-
-19 rozpędza się. 3 listopada br. 
mamy 10 429 nowych, potwier-
dzonych przypadków zakażenia 
koronawirusem. Najwięcej w woje-
wództwach mazowieckim (2036), 
lubelskim (1761), podlaskim (708), 
pomorskim (654), łódzkim (637) 
i dolnośląskim (614). Z powodu CO-
VID-19 zmarły 44 osoby, z powodu 
współistnienia COVID-19 z innymi 
schorzeniami 80 osób. Od marca 
ub.r. liczba zakażonych koronawi-
rusem rodaków sięgnęła 3 045 102. 
Zmarło 77 145 osób dotkniętych 
zakażeniem. Na stronie interneto-
wej http://gov.pl/raport-zakazen 
są dostępne raporty zakażeń. 

A więc szczepmy się, jeszcze 
nie jest za późno!

Pandemia znów 
przybiera na sile

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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