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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

SKRÓTEM
TySol po ukraińsku

Tygodnik Solidarność w ślad
za tragicznymi wydarzeniami za
naszą wschodnią granicą i napływem uciekinierów uruchomił
portal internetowy w języku ukraińskim. Na portalu новини (tysol.
com.ua) znajdują się m.in. najważniejsze informacje dla Ukraińców
przebywających w Polsce. Są też
reportaże, interesująca publicystyka i wskazówki co do możliwości korzystania ze wsparcia.

Sprawozdania można
składać później

Na mocy rozporzadzeń ministra �nansów zmieniły sie graniczne terminy składania zeznań i sporządzenia sprawozdań za 2021 rok
oraz przekazywania ich do właściwego rejestru, jednostki lub organu. Wydłużeniu uległy terminy:
 sporządzenia
i podpisania
rocznego sprawozdania �nansowego do 30 czerwca (przedłużenie o trzy miesiące)
 złożenie zeznania o wysokości
dochodu (poniesionej straty) i
zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8/0)
do 30 czerwca.
 zatwierdzanie
sprawozdania
�nansowego do 30 września
(przedłużenie o trzy miesiące)
Z rozporządzeniem można zapoznać się TUTAJ..>>

Działalność Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy polega na
wspieraniu zdolnej młodzieży,
związkowych seniorów oraz
organizacji wystaw społecznie
zaangażowanej sztuki.

Przekaż 1 procent!

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

Pomagamy uchodźcom
Kilkaset osób znalazło już
schronienie w punkcie recepcyjnym, jaki został zorganizowany
w siedzibie gdańskiej „Solidarności”. Przez całą dobę dyżury w tym
miejscu pełnią wolontariusze, którymi są głównie osoby z Regionu
Gdańskiego Związku. – Jesteśmy
tutaj przez 24 godziny – mówi
Krzysztof Dośla, przewodniczący
ZRG NSZZ „Solidarność”.
Jednocześnie może tutaj przebywać kilkadziesiąt osób; kobiet i
dzieci, dla których zostały przygotowane miejsca do spania oraz zaplecze socjalne. Są oni kierowani tutaj z
punktów informacyjnych. Wielu ma
już gotowy plan na najbliższą przyszłość. Rzadko chcą zostać w Polce,
wiele osób planuje jechać dalej, np.
do Szwecji lub Niemiec.
Największe obłożenie było widoczne w pierwszych dniach po
uruchomieniu punku, teraz część

miejsc jest wolnych. Często grupy,
które przyjeżdżają to wielopokoleniowe rodziny. – Trzeba pomagać,
dramat tych pokrzywdzonych jest
straszny – dodaje Wojciech Książek,
szef oświatowej „Solidarności”.
Wciąż poszukujemy wolontariuszy, którzy znajdą czas na
pomoc w obsłudze punktu recepcyjnego. Dyżury odbywają się
w godzinach 8.00–16.00, 16.00–
–24.00 oraz 0.00–8.00. Prosimy
o zgłaszanie woli takiej pracy wolontariackiej e-mailowo na adres
prezydium@solidarnosc.gda.pl
lub telefonicznie po numerem 58
308 43 52 (w godzinach 9–16).

„Składam podziękowania
członkom Solidarności”

To była niezwykle wzruszająca wizyta. Gości z Ukrainy, którzy
przebywają w związkowym ośrodku wypoczynkowym, odwiedziła
pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Spotkała się przede wszystkim z kobietami i dziećmi, ale
rozmawiała też z kierownictwem
związkowego ośrodka oraz szefem „Solidarności” Piotrem Dudą.
– Walczycie o pokój nie tylko
dla swojej ojczyzny, ale dla całej
Europy i świata – mówiła pierwsza
dama. – Proszę was, abyście znala-

zły w sobie siłę dla dzieci i walczących w kraju mężczyzn. Ukraina
wyjdzie z tego silniejsza, silniejsza
niż wcześniej.
Podziękowała także „Solidarności”. – Jeszcze raz składam ogromne podziękowania członkom NSZZ
„Solidarność” za wsparcie i wszelką pomoc, dziękuję pracownikom
ośrodka i wolontariuszom. Jestem
dumna z postawy wszystkich Polaków. Jest to dla mnie wzruszające, że nasz naród tak wspaniale się
zachował.

Związek pisze
w sprawie
portów
Przewodniczący Krzysztof Dośla w imieniu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” wystosował list
do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbę o podjęcie decyzji
o zamknięciu polskich portów dla
statków pływających pod rosyjską
banderą lub będących własnością
(lub w zarządzie) rosyjskiego armatora z siedzibą w Rosji.
– Pracownicy portowi zaczynają się pytać, skoro o�cjalnie
domagamy się maksymalnych
sankcji gospodarczych dla putinowskiej Rosji, to dlaczego muszą oni obsługiwać rosyjskie statki w polskim porcie – czytamy w
piśmie gdańskiej „Solidarności”.
W minionym tygodniu gdańska „Solidarność” otrzymała odpowiedź, w której Marek Gróbarczyk,
sekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury poinformował, że
ministerstwo wystąpiło już ze stosownym pismem do Komisji Europejskiej, w którym wezwało do zamknięcia portów Unii Europejskiej
dla rosyjskich statków.
Jednocześnie minister Gróbarczyk zapewnił, że „Polska popierała
od samego początku, i nadal popiera, zakaz wejścia do europejskich
portów morskich statków, które
stanowią własność rosyjską, pływają pod banderą rosyjską, są czarterowane lub zarządzane przez spółki rosyjskie. Polska popiera także
zatrzymanie przepływu ładunków
pochodzących z Rosji lub zmierzających do Rosji na jakimkolwiek
statku oraz zakaz obsługi w portach
tego typu ładunków. Środki takie
jednak, aby były skuteczne, muszą
być wprowadzone na poziomie UE”.
Dodajmy, że wystosowaliśmy
także pismo do Pawła Borysa, prezesa Zarządu Polskiego Funduszu
Rozwoju, w którym pytamy „dlaczego w trakcie trwającej wojny, w
czasie, gdy Premier RP namawia do
najostrzejszych sankcji rządy innych
państw europejskich, w spółce, w
której Polski Fundusz Rozwoju ma
30 procent udziałów, obsługiwany
jest statek pod rosyjską banderą, a
sądząc po braku reakcji, zarząd tej
spółki nie widział w tym nic złego”.

Zabawki dla młodych uchodźców

CYTAT TYGODNIA
Nie możemy dalej przymykać oczu na sytuację, w której duże zachodnie
koncerny dyktują polskim rolnikom ceny i zmuszają ich do sprzedaży
swoich produktów poniżej kosztów.
Jacek Sasin o planie powstania holdingu spożywczego

Dziesiątki pluszaków przekazały
dzieci z gdańskiego Przedszkola nr
52 na rzecz swoich rówieśników z
Ukrainy. Zabawki, a także słodycze,
tra�ły dzisiaj rano do siedziby Regionu Gdańskiego „Solidarności”,
gdzie znajduje się jeden z punktów
recepcyjnych. Część zabawek została od razu przekazana uchodźcom, kolejne tra�ą do maluchów
z Ukrainy w najbliższych dniach (w
punkcie recepcyjnym każda osoba
może przebywać do 3 dni, stąd w
najbliższych dniach spodziewamy
się kolejnych uchodźców). Dziękujemy za przekazane dary.

LICZBA TYGODNIA

FOT. TOMASZ MODZELEWSKI
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Tyle zakażeń koronawirusem zostało odnotowanych na Pomorzu
w ciągu ostatniej doby. Ponad połowa przypadków dotyczy samego
Trójmiasta.

Cegiełka na muzeum

Konkurs przesunięty
W siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” został
utworzony punkt recepcyjny dla
uchodźców z Ukrainy. W związku
z tym nie ma możliwości przeprowadzenia konkursu muzycznego
„Polska – moje miejsce, mój kraj” w
założonym w regulaminie czasie.
Prezydium Międzyregionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku postanowiło przesunąć �nał
części muzycznej na październik
lub listopad. Szczegóły, w tym termin przyjmowania kart zgłoszeń,
podane zostaną po uzyskaniu in-

formacji o możliwości przeprowadzenia konkursu w sali Akwen.

Bon turystyczny ważny dłużej
Dzięki nowelizacji przepisów z
bonów turystycznych będzie można korzystać również w tegoroczne wakacje. - Ich ważność została
przedłużona do końca września
- informuje Krzysztof Cieszyński,
regionalny rzecznik prasowy ZUS.
- Bonem można płacić za usługi
hotelarskie i imprezy turystyczne
na terenie Polski. Można też nimi
opłacić jednodniowe wycieczki
wraz z wszelkimi atrakcjami przewidzianymi w ramach danej oferty.
Transakcje bonem przyjmują
podmioty, które zarejestrowały się
na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną (listę
można sprawdzić m.in. na stronie
www.polska.travel).
Przypomnijmy, że z bonów
można korzystać od połowy
sierpnia 2020 r. Bon przysługuje
na dziecko, które ma prawo do
świadczenia lub dodatku wycho-
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wawczego „Rodzina 500+”. Na każde dziecko można otrzymać 500
zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością dodatkowy bon o
takiej samej wartości.
Obsługa bonu odbywa się
wyłącznie na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS. Można go
aktywować w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanym wyjazdem), po podaniu
danych kontaktowych. Płatności
bonem są realizowane poprzez
SMS. Chcąc zapłacić za usługę
trzeba pokazać specjalny numer
przypisany do bonu, a następnie
jednorazowy kod autoryzacyjny.
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Tomasz Modzelewski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

„Mamy wypowiadać prawdę,
gdy inni milczą” – ten inspirujący
cytat znajduje się na pamiątkowej
monecie z wizerunkiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Cały dochód ze
sprzedaży numizmatów wybitych
przez Mennicę Polską zostanie
przekazany na budowę miejsca
pamięci zamordowanego kapłana, patrona „Solidarności”.
Muzeum w Okopach ma zostać otwarte jesienią 2024 roku,

w 40. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Każdy może
się przyczynić do powstania tej
instytucji kupując numizmaty z
wizerunkiem księdza jako cegiełek na budowę jego muzeum.
Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Fundację im. ks.
Jerzego Popiełuszki „Dobro” we
współpracy z NSZZ „Solidarność”,
Instytutem Pamięci Narodowej i
Pocztą Polską.

Głos pracownika
Według „Solidarności” wszelkie
czynności z osadzonymi w więzieniach powinny być wykonywane,
ze względów bezpieczeństwa, w
duetach. O tym była mowa w jednej z ostatnich audycji „Głos pracownika”, jaka jest emitowana na
antenie Radia Gdańsk.
– Niedopuszczalna jest sytuacja, w której funkcjonariusz podejmuje czynności sam na sam
z osadzonym. Nawet architektonicznie powinny dokonać się takie
zmiany, żeby dyżurki wychowawców i psychologów miały wspólną
część z dyżurkami oddziałowych,
żeby można było zareagować,
szybko przemieścić się czy zrobić
cokolwiek, żeby zapobiec przejawom agresji - mówił Andrzej Koło-

dziejski, przewodniczący Krajowej
Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej NSZZ
„Solidarność”. – Pomieszczenie, z
którego nie można się wydostać,
to kuriozum. Trzeba spojrzeć na
to szeroko, a tworzenie teraz zespołów, które będą zastanawiały
się, jak powinno być usytuowane
biurko w pomieszczeniu strefy
bezpieczeństwa, to troszeczkę za
mało. Teraz wprowadzany jest program modernizacyjny, w którym
są środki na poprawę infrastruktury. Poszczególne audycje można
odsłuchać TUTAJ...>>

