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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

W odpowiedzi na prośbę przewodniczącego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy,
15 listopada br. prezydent Andrzej
Duda rozmawiał w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami
rządu i oświatowej „Solidarności”
na temat realizacji porozumienia
z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego
m.in. zmian w systemie wynagradzania i poprawy warunków pracy
nauczycieli.

Srebrny Krzyż Zasługi
dla Franciszka
Sychowskiego

Franciszek Sychowski, nauczyciel, działacz oświatowej „Solidarności” w Wejherowie odebrał
Srebrny Krzyż Zasługi z rąk Mariusza Łuczyka, wicewojewody
pomorskiego oraz pomorskiej wicekurator oświaty Anny Gańskiej-Lipińskiej.

W połowie kadencji

19 listopada 2021 r. odbędzie się
XVII Walne Zebranie Delegatów NSZZ
„Solidarność” Regionu Gdańskiego.
Zjazd, który przebiegać będzie przy
zachowaniu reżimu sanitarnego w Sali BHP, ma charakter sprawozdawczy.
Region Gdański NSZZ „Solidarność” to 338 organizacji związkowych skupiających ponad 30
tysięcy członków. Zjazd otwierający obecną kadencję odbył się
w czerwcu 2018 roku, delegaci
wybrali wówczas przewodniczącego i 57-osobowy Zarząd Regionu,
który spotykał się co miesiąc, a codzienną pracą kierowało w tym czasie 7-osobowe Prezydium. Większa
część obecnej kadencji przypada
na czas pandemii, jednak mimo
obostrzeń, działalność związkowa
prowadzona była na bieżąco.
Zarząd Regionu Gdańskiego
uczestniczył i wspierał akcje protestacyjne i pikiety w obronie praw
pracowniczych i związkowych,
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SKRÓTEM
O oświacie u prezydenta

Wybory w trakcie WZD w czerwcu 2018 r.
m.in. w Porcie Gdańskim i Gdyńskim. Przedstawiciele Regionu
ostatnio uczestniczyli również
w proteście przed Trybunałem
Sprawiedliwości UE w Luksemburgu przeciwko jednostronnej decyzji nakazującej zamknięcie kopalni
Turów. Wobec braku zadawalającej reakcji rządu protestowali też
pracownicy budżetówki w tym nauczyciele i pracownicy oświaty.

Oprócz podsumowania dotychczasowych działań i wyborów uzupełniających, związkowcy w najbliższy piątek omówią
sytuację w zakładach gospodarki morskiej i oświacie. Przewidziana jest też uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych
zasłużonym działaczom NSZZ
„Solidarność” i przedstawicielom
mediów.

Koleżanki i Koledzy!
Za nami ponad połowa pierwszej pięcioletniej kadencji. Niewątpliwie upłynęła
ona w cieniu epidemii koronawirusa. Tarcze osłonowe uratowały wiele miejsc pracy
w naszych zakładach, lecz wymagały wypracowania porozumień, w których uczestniczyliśmy. Pracodawcy gwarantowali brak
zwolnień, ale pracownicy musieli godzić
się na czasowe ograniczenia. Stąd najgorsza rzecz, jaka może spotkać pracownika,
czyli utrata miejsca pracy, nie spustoszyła
pomorskiego rynku. W większości �rm produkcyjnych umiarkowanie też wzrosły wynagrodzenia dziś „zjadane”,
niestety, przez rosnącą in�ację. W innej sytuacji są pracownicy sfery
�nansów publicznych. Trudno zrozumieć, dlaczego rządzący, zapewniający dzięki zwiększonym wpływom budżetowym spore transfery
socjalne, nie zaproponują systemowych rozwiązań obejmujących pracowników szeroko rozumianej sfery budżetowej, w tym także pracowników oświaty.
Pandemia znacząco wpłynęła na dialog społeczny. W dużej mierze
odbywał się w trybie zdalnym. Pozostawały kontakty bezpośrednie
z przedstawicielami rządu czy pracodawcami, podczas których próbowaliśmy wspólnie z przedstawicielami sekcji czy organizacji zakładowych negocjować rozwiązania chroniące miejsca pracy. Uczestniczyliśmy także w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
W trakcie jej spotkań on-line podejmowaliśmy wiele istotnych dla
Związku tematów, choć trzeba podkreślić, że WRDS nie ma mocy decyzyjnej. Różnie w czasie pandemii wyglądał dialog na szczeblu zakładowym. W niektórych zakładach był prowadzony uczciwie, choćby w ramach zawierania wspomnianych już wcześniej porozumień, w innych

pracodawcy usiłowali wykorzystać czas kryzysu do prób wprowadzania niekorzystnych dla pracowników rozwiązań. Interweniowaliśmy
wtedy w Państwowej Inspekcji Pracy, która najczęściej potwierdzała
nasze obawy.
Gospodarczym fundamentem naszego Regionu jest gospodarka
morska. Została ona bardzo silnie dotknięta przez pandemię. Symptomem kryzysu jest słabnący handel drogą morską i przewóz towarów.
Gdy spadają przeładunki, armatorzy przestają zamawiać statki i zaczynają się kłopoty stoczni. Ale jest nadzieja. Realne programy rządowe
mogłyby pomóc stoczniom odbić się od dna. Tym bardziej że nadchodzi czas prosperity. Frachtowe na rynkach w tym roku wzrosły. Naszą
szansą jest wyspecjalizowanie się w jednostkach zawansowanych
technologicznie i perspektywa energetyki odnawialnej, czyli morskich
farm wiatrowych – ich serwisowania i obsługi. Szansy upatruję też
w budowie promów, w relacji północ–południe. Powoli realizowane są
zamówienia na rzecz marynarki wojennej.
W drugiej części kadencji pracy na pewno nie zabraknie. I tej codziennej na rzecz członków Związku, i wyzwań ogólnopolskich, strategicznych, takich jak poprawa dialogu społecznego, zmiany w systemie
emerytalnym, energetyce czy rozwój przemysłu okrętowego. Ten rząd
stara się zmniejszyć różnice społeczne i obszary biedy. Faktem jest
wzrost płacy minimalnej czy średniego wynagrodzenia. To dobrze. Ale
równie ważne z naszego punktu widzenia są rozwiązania systemowe
wspierające istotne gałęzie przemysłu czy regulujące wynagrodzenia w budżetówce. Na pewno trzeba zintensy�kować działania na
rzecz rozwoju Związku. Musimy przekonać pracowników, studentów,
uczniów, że naprawdę RAZEM BEZPIECZNIEJ.
Krzysztof Dośla,
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” KWIECIEŃ 2018
– PAŹDZIERNIK 2021

Pomoc i pamięć
W poprzednim IBIS-ie przedstawiliśmy w skrócie działalność działów merytorycznych
Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”. Teraz krótko
o dodatkowych działaniach
naszego Związku.
Zgodnie z uchwałą XIV Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarność”, Region Gdański
utworzył fundusz dla szykanowanych za działalność związkową
członków NSZZ „Solidarność”. Od
początku obecnej kadencji rada
funduszu podjęła pięć decyzji
przyznających wsparcie szykanowanym związkowcom.
Ważnym obszarem działalności Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” jest kultywowanie pamięci o historii naszego
Związku, czasami odkłamywanie
najnowszej historii Polski, zabieganie o patriotyczny wymiar wychowania młodzieży. Co roku gdańska
„Solidarność” organizuje obchody
rocznicowe Sierpnia ’80 i Grudnia
’70. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany specjalnych uroczystości z okazji 40. rocznicy powstania
NSZZ „Solidarność” oraz 50. rocznicy strajków z grudnia 1970 roku na
Wybrzeżu. Region Gdański wspiera
organizację obchodów w szkołach
w Wąglikowicach – im. NSZZ „Solidarność” i w Łęgowie – im. Bohaterów Grudnia 1970.

W tym roku już po raz 19. odbyło się wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Od 2010 roku w imieniu
Zarządu Regionu zadanie to realizuje Pomorska Fundacja Edukacji
i Pracy. Kilka lat temu fundacja
uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co pozwala jej pozyskiwać fundusze z odpisu 1% od
dochodów osobistych. Od 2020
roku wprowadzono wymóg załączenia do wniosku o stypendium
pracy na temat Moje spotkania
z NSZZ „Solidarność”. Do tej pory
przyznano 712 stypendiów. Łącznie na ten cel zebrano ponad 500
tysięcy złotych. Co roku po dwa
stypendia są przeznaczone dla
szkół w Wąglikowicach im. NSZZ
„Solidarność” i w Łęgowie im. Bohaterów Grudnia 1970.
Związkowcy z Regionu Gdańskiego od początku obecnej kadencji 51 razy podjęli służbę przy
grobie błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki w Warszawie.
Przy grobie patrona NSZZ ,,Solidarność” wartę pełniło 140 osób
z 14 organizacji, przy czym kilkanaście osób pełniło służbę kilkakrotnie.
Więcej informacji podsumowujących połowę kadencji znajdą
państwo w „Magazynie Solidarność” nr 11/listopad 2021...>>

AUDYCJA W RADIU GDAŃSK

Dialog społeczny w czasie
pandemii
Od początku listopada około
godziny 14.20 w Radiu Gdańsk
emitowana jest kilkuminutowa audycja poświęcona tematyce dialogu społecznego. W tym tygodniu
poświęcona ona była roli dialogu
społecznego w czasie pandemii.
O liczbie porozumień zawartych w zakładach pracy w związku z tarczami antykryzysowymi
i czego one dotyczyły redaktor
Olga Zielińska rozmawiała z Mariuszem Pokrzywinskim, okręgowym inspektorem pracy w Gdańsku.

Dzięki wprowadzonym w czasie pandemii przez rząd tarczom
antykryzysowym i porozumieniom
zawartym między pracodawcami
i przedstawicielami pracowników
Polska weszła w 2021 rok z jednym
z najniższych poziomów bezrobocia w Europie. Według Eurostatu
w maju br. wynosiło ono 3,8 proc.,
przy średnie unijnej 7,3 proc.
Zapraszamy do słuchania
audycji, ostatnia dostępna jest
tutaj...>>

CYTAT TYGODNIA
Liczba osób, które wymagają respiratora, jest mniejsza niż w drugiej,
trzeciej fali. Również liczba zgonów zmniejszyła się prawie trzykrotnie,
porównując z pierwszą dekadą listopada ubiegłego roku. Dane ministerialne jasno podkreślają, że śmiertelność wśród osób zaszczepionych
jest wielokrotnie mniejsza niż wśród osób niezaszczepionych. Wobec
czego jasną sprawą jest, że szczepienia są bardzo istotnym elementem
walki z COVID-em i w sposób znaczący obniżają częstotliwość zakażeń
i przebieg choroby.
Maciej Merkisz, pomorski inspektor sanitarny

LICZBA TYGODNIA

24 239 osób

Tyle odnotowano na dzień 17 listopada br. nowych i potwierdzonych
przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Ostatniej doby zmarły
463 osoby.

Europejska
płaca minimalna
11 listopada Komisja Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego
zaakceptowała
sprawozdanie
ws. projektu dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w Unii Europejskiej.
Zaproponowane przez europarlamentarzystów zmiany w wyjściowym projekcie Komisji wychodzą
naprzeciw postulatom europejskich i polskich związków zawodowych.
Oczywiście europejska płaca
minimalna nie oznacza, że będzie
ona jednakowa we wszystkich
krajach UE. Postulatem związków

CZY WIESZ, ŻE...

6,5 roku więzienia za poparcie
„Solidarności”

Na Posłanie I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do Ludzi Pracy z Europy Wschodniej
(wrzesień–październik 1981 r.)
odpowiedział Iulius Filip, robotnik z Rumunii. Przesłał on do
zjazdu podziękowanie za słowa
skierowane do ludzi pracy krajów socjalistycznych. Stwierdził w
nim m.in.: „Posłanie sprawiło nam
radość, wzmacnia naszą przyjaźń.
Jesteśmy waszymi zwolennikami.
Dziękujemy raz jeszcze”. List Iuliusa Filipa został odczytany podczas
drugiej tury zjazdu. Dowiedziała
się o tym rumuńska służba bezpieczeństwa Securitate. Autor
listu został aresztowany i skazany
na 6,5 roku więzienia za „propa-
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zawodowych jest to, żeby nie była
niższa od 60 proc. mediany oraz 50
proc. przeciętnej płacy w danym
kraju, zależnie, który wskaźnik jest
wyższy w danym państwie.
To co jest na pewno pozytywne w projekcie zaproponowanym
przez KE, to wzmocnienie partnerów społecznych w procesie
rokowań zbiorowych. Państwa,
w których jest niewielka liczba
zwieranych układów zbiorowych
pracy, tak jak ma to miejsce na
przykład w Polsce, będą musiały
przygotować plany działań zmieniających ten stan rzeczy.

gandę przeciw ustrojowi socjalistycznemu”. 540 dni kary spędził
w karcerze z zakutymi w łańcuchy
rękami i nogami, karmiony raz na
dwa dni, stojąc codziennie od godziny 5 rano do 22.
W 2005 roku był gościem uroczystego XVII Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Powiedział wówczas: „Nie żałuję
swego poparcia dla Solidarności.
Ona uosabiała nasze marzenia.
Cele Solidarności były o wiele więcej warte niż nasze życie”.
Z tą i innymi informacjami
związanymi z I KZD możesz zapoznać się na wystawie „Kim jesteśmy i dokąd dążymy” prezentowanej obecnie w Sali BHP.
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