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Emerytury w Sejmie
Konkurs dla młodych 

Instytut Literatury zorganizo-
wał konkurs literacki „Pokolenie 
Solidarności”. 12 grudnia przyzna-
no nagrody w dwóch kategoriach: 
opowiadanie oraz non-fiction. Po
ich wręczeniu, przewodniczący 
jury dr Jarosław Szarek podkreślił, 
że znaczna część laureatów jest ty-
tułowym „pokoleniem”. Więcej in-
formacji o konkursie i lista lau-
reatów znajdują się TUTAJ…>>

Pożegnanie 

Ze smutkiem przyjęliśmy wia-
domość o śmierci Barbary Bakun-
-Czyżykowskiej. Od 2006 roku 
była przewodniczącą Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” Ziemi Puckiej. To inicja-
torka wielu działań „S”, w tym po-
wstania ronda NSZZ „Solidarność” 
w Pucku, współorganizatorka 
szeregu konferencji, m. in. na te-
mat problemów wychowawczych 
w szkołach, czy konkursu histo-
rycznego „Od Jałty do Gdańska”. 
Mocno wspierała powstanie pu-
blikacji „Niepokorni nauczyciele”. 
Była człowiekiem otwartym na 
dialog.  Więcej...>>

We wtorek rozpoczęło się 
pierwsze czytanie przygotowa-
nego przez „Solidarność” projektu 
obywatelskiego w sprawie emery-
tur stażowych. Przewiduje on, że 
prawo do emerytury stażowej mia-
łyby osoby, które osiągnęły okre-
ślony staż ubezpieczeniowy – 40 
lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. 
Oznacza to, że jeśli w tym czasie 
wpłaciło się składki pozwalające 
na wypłatę co najmniej minimal-
nej emerytury, każdy będzie miał 
prawo dokonać wyboru, czy chce 
dalej pracować, czy zakończyć 
swoją aktywność i dzięki wypra-
cowanemu przez lata kapitałowi 
przejść na zasłużony odpoczynek. 
Postulat ten dwukrotnie znalazł się 
w umowie programowej, którą „So-

lidarność” podpisała z kandydatem 
na prezydenta w 2015 r. i z prezy-
dentem Andrzejem Dudą w 2020 
r. – Inicjatywa jest bardzo ważna 
dla polskich pracowników, którzy 
ciężko pracują i od początku swo-
jej kariery zawodowej opłacają 
składki na fundusz ubezpieczeń 
społecznych – mówił przewodni-
czący KK NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda na konferencji prasowej.

Po wtorkowej debacie dzisiaj 
odbyło się głosowanie nad od-
rzuceniem w pierwszym czytaniu 
projektu o emeryturach stażowych. 
Zdecydowana większość posłów 
– ponad 420 – opowiedziała się za 
kontynuowaniem prac nad pro-
jektem obywatelskim popieranym 
przez „Solidarność”. 

Z a i n s p i -
r o w a l i ś m y 
z w o ł a n i e 
konferencj i 
„Morskie far-
my wiatrowe 
szansą pol-
skiego prze-
mysłu stocz-

niowego”, gdyż nas, jako centralę 
związkową, interesuje, jaka część 
pracy związanej z budową i ob-
sługą tej inwestycji będzie wy-
konywana tutaj, w Polsce, oraz 
jakie zadania w związku z tymi 
przedsięwzięciami stoją przed 
polskimi przedsiębiorstwami oraz 
stoczniami. Jestem przekonany, 
że będą to dobre miejsca pracy, 
ponieważ związane są z wysoką 
technologią, a co za tym idzie 
zdobywaniem nowych kompe-
tencji przez pracowników. Z kolei 
podwyższanie kwalifikacji wiąże
się z oczekiwaniem skierowanym 
w stronę uczelni wyższych, aby 
odpowiedziały na stojące przed 
wszystkimi wyzwania. Z tego wła-
śnie wynikał udział w konferencji 
poświęconej farmom rektora Poli-
techniki Gdańskiej. Właśnie w tym 
miejscu będą kształcić się przyszli 
inżynierowie w specjalnościach, 
które są niezbędne do obsługi 
morskich farm. Chcemy, żeby 
w perspektywie kilku lat można 
było powiedzieć o kilkudziesięciu 
tysiącach nowych miejsc pracy, 
które w maksymalnej liczbie ob-
sadzane będą przez polskie firmy
oraz przez polskich pracowników. 
Już teraz trwa proces inwestowa-
nia w kształcenie przyszłej kadry, 
a PGE Baltica oraz Energa podjęły 
współpracę z uczelniami zloka-
lizowanymi w Trójmieście po to, 
aby uruchomić nowe kierunki 
studiów powiązane z pracą, jak 
i badaniami poświeconymi ener-
getyce wiatrowej. 

Krzysztof Dośla,  
przewodniczący Zarządu Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarnosć”
Więcej o konferencji...>>

Farmy  
wiatrowe

NASZYM ZDANIEM

Między innymi w Gdańsku oraz w 
Gdyni zostały zorganizowane uroczy-
stości upamiętniające ofiary wprowa-
dzonego 13 grudnia 1981 roku stanu 
wojennego w Polsce. Znicze pamięci 
zapłonęły na Targu Rakowym, przy 
pomniku Ofiar Stanu Wojennego i
jednej z najmłodszych jego ofiar An-
toniego „Tolka” Browarczyka oraz pod 
pomnikiem Poległych Stoczniowców, 
a w Gdyni pod pomnikiem Ofiar
Terroru Komunistycznego. W wielu 
miejscach złożono kwiaty, zapalono 
znicze, wspomniano zabitych, ran-

nych, internowanych, uwięzionych, 
a w bazylice św. Brygidy odprawio-
na została msza św. w intencji ofiar
stanu wojennego. 

W stołecznym Muzeum Żoł-
nierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL w obchodach 
wzięli udział prezydent i premier. 
– W czterdziestą rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego trzeba 
nie tylko mówić, ale trzeba krzy-
czeć, że Jaruzelski był zwykłym 
tchórzem i zdrajcą Polski – stwier-
dził prezydent Andrzej Duda. 

Pamięć i modlitwa

Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawierane są dla pra-
cowników wielu zakładów pracy tej samej branży. W Polsce jest 
ich mało. O tym, co dają pracownikom i pracodawcom można 
było posłuchać w audycji „Dialog społeczny kluczem do rozwoju”, 
jaka jest emitowana na antenie Radia Gdańsk (emisja w ponie-
działki o godz. 14.20).  Materiał można odsłuchać TUTAJ...>>

W Radiu Gdańsk o dialogu

https://www.tysol.pl/a75966-Nasz-patronat-Konkurs-literacki-Pokolenie-Solidarnosci
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/odeszla-barbara-bakun-czyzykowska-nauczycielka-z-ziemi-puckiej
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/136166-ponadzakladowe-uklady-zbiorowe-pracy-zwiazki-zawodowe-musza-byc-bardziej-solidarne-trzeba-odejsc-od-starego-modelu-struktury-dialog-spoleczny-kluczem-do-rozwoju
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/morskie-farmy-wiatrowe-szansa-dla-przemyslu-stoczniowego
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

7,8 procent

Zbrodnie Jaruzelskiego i jego hunty nie zostały rozliczone i to jest dla mnie 
skandaliczna sytuacja (…) zbrodniarze zostali pochowani z honorami na Po-
wązkach, a bohaterowie tamtych wydarzeń sprzed czterdziestu laty, niejedno-
krotnie schorowani nie mogą związać końca z końcem i nie mają za co żyć. 

Piotr Duda, 13 grudnia 2021 r. 

Tyle wyniosła inflacja w listopadzie. Jak podał GUS, najbardziej na
to wpłynęły ceny w transporcie (+24 proc.), zwłaszcza benzyna (+34 
proc), olej napędowy (plus 36 proc.) oraz gaz (plus 53 proc). 

P[RAWNIK INFORMUJE

WYDARZYŁO SIĘ

40 rocznica stanu wojennego

Mecenasem Obchodów 51 rocznicy Grudnia ’70 
i 40 rocznicy stanu wojennego jest Energa Grupa ORLEN.

Prezentujemy harmonogram obchodów 51 rocz-
nicy Grudnia ’70.  

16 grudnia (czwartek): 
 godz. 10.00 – Gdańsk, pomnik Poległych Stoczniowców, za-

palenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców przez czynnych i emerytowanych 
pracowników Stoczni Gdańsk SA 

 16 grudnia, godz. 11.00 – Gdynia, Debata “Dwa Grudnie” do-
stępna on-line na stronie www.fundacja-pih.pl 

 godz. 14.30 – Gdańsk Przymorze, złożenie wiązanek kwiatów 
pod pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana, następnie, ok. 
godz. 15.00 - Gdańsk Wrzeszcz, złożenie wiązanek kwiatów pod 
pomnikiem Anny Walentynowicz 

 godz. 16.00 – Gdańsk, pomnik Poległych Stoczniowców: modli-
twa; złożenie wieńców i kwiatów – także pod tablicą czterech 
ofiar stanu wojennego.

 godz. 17.00 – Gdańsk, zapalenie zniczy pod tablicą pamiątko-
wą na budynku b. KW PZPR upamiętniającą ofiary Grudnia ’70
oraz pod pomnikiem Antoniego Browarczyka

 godz. 17.30 – Gdańsk, uroczysta Msza Święta w bazylice Świę-
tej Brygidy w intencji Ofiar Grudnia 1970 i stanu wojennego

17 grudnia (piątek):
 godz. 6.00 – Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970: Apel

Poległych; modlitwa; złożenie wieńców i kwiatów
 godz. 9.00 – Wejherowo, spotkanie na cmentarzu w Śmiecho-

wie, przejście na groby pomordowanych w grudniu 1970 oraz 
krótkie nabożeństwo 

 godz. 16.30 – Gdynia, uroczysta Msza Święta w kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Następnie modlitwa, złożenie 
wieńców i kwiatów pod pomnikiem przy Urzędzie Miasta Gdy-
nia.

 godz. 18.00 - Wejherowo, msza św. w Kościele Św. Trójcy w in-
tencji pomordowanych ofiar

10–20 grudnia:
 Gdynia – na placu przez Gdyńską Kolegiatą wystawa “Dwa 

Grudnie”

Grudniowe obchody 

1 października 2021 r. Sejm RP 
uchwalił ustawę o Rodzinnym 
Kapitale Opiekuńczym. Nowe 
rozwiązania wejdą w życie od 
1 stycznia 2022 r. 

Oznacza to, że od nowego roku 
świadczenie - kapitał opiekuńczy 
będzie przysługiwał rodzinom z 
dziećmi w maksymalnej wyso-
kości 12 tys. zł na drugie i każde 
kolejne dziecko w wieku od 12. 
do 36. miesiąca życia. Świadczenie 
będzie wypłacane w miesięcznych 
częściach – po 500 zł przez 2 lata 
lub 1000 zł miesięcznie przez rok. 
Wsparcie będzie niezależne od 
dochodów rodziny, a środki nie 
będą opodatkowane. 

Prawo do świadczenia będą 
mieć także ci rodzice, którzy już te-
raz mają dwoje lub więcej małych 
dzieci. Wówczas świadczenie bę-

dzie przysługiwało proporcjonal-
nie za okres od dnia wejścia w ży-
cie ustawy do czasu ukończenia 
przez drugie dziecko lub kolejne 
36. miesiąca życia.

Realizacją Rodzinnego Kapi-
tału Opiekuńczego, czyli prowa-
dzeniem postępowania w sprawie 
przyznania świadczenia i jego wy-
płatą zajmie się Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał 
Opiekuńczy i załączniki do wniosku 
będą składane wyłącznie w posta-
ci elektronicznej, za pomocą tych 
samych systemów teleinforma-
tycznych, co wnioski o świadczenie 
„Dobry start” i świadczenie wycho-
wawcze w ramach programu „Ro-
dzina 500+” (Portal Emp@tia,  PUE 
ZUS, Bankowość elektroniczna).
Stan prawny na 15.12.2021r.

Maria Szwajkiewicz

Dodatkowe świadczenie na dziecko 

Dzisiaj wchodzi w życie pakiet 
obostrzeń związanych z czwartą 
falą zachorowań na koronawirusa. 

Na 9 dni przed Świętami Bo-
żego Narodzenia wprowadzone 
będą ograniczenia liczby wiernych 
w kościołach do jednej trzeciej 
miejsc (30 proc.). Limity obowią-
zywać będą także w miejscach pu-
blicznych. Dziś zamknięte zostają 
dyskoteki i kluby taneczne. Obni-
żone zostaje do 30 proc. obłożenie 
w restauracjach, barach i hotelach 
oraz w kinach, teatrach, obiektach 
sportowych. Zwiększenie limitów 

będzie możliwe wyłącznie dla 
osób zaszczepionych, zweryfi-
kowanych przez przedsiębiorcę. 
Od 15 grudnia br. w transporcie 
zbiorowym obowiązuje limit do 
75 proc. zajętych miejsc. Od 20 
grudnia do 9 stycznia nauka zdal-
na obejmie wszystkie szkoły pod-
stawowe i średnie. W noc sylwe-
strową obowiązuje ograniczenie 
liczebności klientów w lokalach 
zamkniętych do maksymalnie 
100 osób (z wyłączeniem osób za-
szczepionych, które do tego limitu 
nie będą włączane). 

Od dziś obostrzenia
COVID -19

– Na wprowadzenie w nocy z 
12 na 13 grudnia 1981 r. stanu wo-
jennego Polacy zareagowali straj-
kami. Według danych MSW było 
ich niespełna dwieście. Władze 
PRL starały się je oczywiście spa-
cyfikować. Tak się działo zwłasz-
cza w przypadku tych zakładów 
pracy, które uznano za kluczowe 
w danym regionie – przypomina 
w notatce na ten temat IPN. 

16 grudnia 1981 spacyfikowa-
na została Stocznia Gdańska. – Już 
13 grudnia rano pojechaliśmy do 

stoczni, gdzie zawiązałem strajk 
regionalny przeciw gwałtowi, któ-
ry się dokonał w Polsce – mówi 
Stanisław Fudakowski, przewod-
niczący Komitetu Strajkowego w 
Stoczni Gdańskiej. – ZOMO weszło 
na teren w nocy z 14 na 15 grudnia 
i był to drugi raz, ponieważ dzień 
wcześniej szukali przywódców. 
Było bardzo dużo ludzi, zaczęły 
się szarpaniny. Szesnastego rano 
rozwalili bramę wjazdową, potem 
część osób została aresztowana, 
niektórych pobito. 

W siedzibie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
odbyła się prezentacja wystawy 
IPN „Stan wojenny 1981–1983”. 

Ekspozycja będzie dostępna dla 
zwiedzających do 29 grudnia. 
Można zapoznać się z jej treścią 
również online. Więcej...>>

Wystawa „Stan wojenny”

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wystawy-ipn-stan-wojenny-1981-1983-gdansk-10-grudnia-2021-r
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