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Działalność Pomorskiej Funda-
cji 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 solidarnieRynek pracy
Stopa bezrobocia w końcu lu-

tego br. w kraju wynosiła 5,5 proc., 
w woj. pomorskim wynosiła 5,2 
proc. Oznacza to w ciągu roku (tj. 
od lutego 2021) spadek o 0,8  proc. 
nadla wyraźne jest zróżnicowanie 
poziomu bezrobocia. W lutym br. 
stopa bezrobocia na Pomorzu 
wahała się od 1,7 proc. w Sopocie 
i 2,4 w Gdyni do 13,1 proc. w po-
wiecie nowodworskim i 11 proc,. 
w powiecie człuchowskim.  

Kupujemy czołgi 
Minister MON Mariusz Błasz-

czak i ambasador USA w Polsce 
Mark Brzezinski podpisali umowę 
między MON a Departamentem 
Obrony USA na zakup 250 czoł-
gów Abrams. Tra�ą do 18 Dywizji
Zmechanizowanej. 28 czołgów do-
starczonych będzie w 2022 r., a za-
kończenie dostaw planowane jest 
w 2026 r. Umowa opiewa na 4,74 
mld USD. W tym roku Wojsko Pol-
skie otrzyma także baterie Patriot 
i drony Bayraktar. Więcej…>>

Bohaterski Mariupol
Gdańsk uczci pamięć obroń-

ców swego partnerskiego miasta. 
Jeden ze skwerów we Wrzeszczu 
przy ul. Matki Polki będzie nosił 
imię Bohaterskiego Mariupola. 
Uchwała ma tra�ć na kwietniową
sesję Rady Miasta. Poprosił o to 
mer Mariupola.  

Obrady ZRG NSZZ „Solidarność” 
4 kwietnia br.  poświęcone były 
m.in. pomocy świadczonej przez 
nasz Związek kobietom i dzieciom 
uciekającym przed okropnościami 
wojny z Ukrainy. Wojewoda pomor-
ski Dariusz Drelich zrelacjonował 
zakres pomocy koordynowanej 
przez administrację państwową na 
Pomorzu oraz współpracę z NSZZ 
„S” w tym zakresie. Palącą potrzebą 
stają się  mieszkania i oferty pracy 
dla uchodźców.

– Ponad dwa miliony uchodź-
ców, szukających schronienia 
przed okropnościami wojny, jest 
w tej chwili w Polsce. Nie udałoby 
się przyjąć i zorganizować pobytu 
takiej rzeszy ludzi gdyby nie wiel-
kie otwarcie naszych serc na po-
trzebujących wsparcia. Takie jest 

dziedzictwo  „Solidarności”: upo-
minanie się o godność człowieka 
– mówił Dariusz Drelich, dziękując 
związkowcom za zaangażowanie 
w pomoc. 

Według danych z 1 kwietnia 
br. na Pomorzu przebywało 56 tys. 
obywateli Ukrainy, którzy przybyli 
tutaj po 24 lutego br.  

– Wszyscy, którzy przyjechali 
poszukując pomocy zostali za-
opiekowani – zapewnił Drelich. 
Nie byłoby to możliwe bez pomo-
cy Polaków, bez współpracy m.in. 
NSZZ „Solidarność” z administracją  
i z Caritasem.

Ustawa pomocowa, o której 
szczegółowo piszemy w kwiet-
niowym „Magazynie Solidarność”, 
porządkuje pierwsze kroki przyby-
szów z Ukrainy na polskiej ziemi. 

Członkowie ZRG przyjęli 4 kwiet-
nia br. stanowisko w sprawie wpro-
wadzenia nowej dyscypliny nauko-
wej związanej z oceanotechniką i 
okrętownictwem. Jest adresowane 
do rządu i uczelni wyższych. 

Krzysztof Żmuda, przewodniczą-
cy KM NSZZ ,,S” Remontowa Shipbu-
ilding SA w Gdańsku przypomniał, 
że do odbudowy prawidłowego 
rozwoju przemysłu okrętowego, 
(ciągle jest na to szansa), niezbęd-
ne są wyszkolone, profesjonalne 
kadry. Wtórowali mu członkowie 
ZRG z Politechniki Gdańskiej dr inż. 
Tadeusz Szymański i inż. Krzysztof 
Czerwiński, wieloletni pracownik 
naukowo-dydaktyczny Wydziału 
Oceanotechniki i Okrętownictwa). 

Rada Sekcji Krajowej Przemy-
słu Okrętowego oraz Krajowa 
Sekcja Nauki NSZZ „S” od kilku 
lat biją w tej sprawie na alarm, 
wskazując  na negatywne efekty 
reformy szkolnictwa wyższego 
i brak w rozporządzeniu (wówczas 
MNiSW) o klasy�kacji dziedzin na-
uki dyscyplin naukowych związa-
nych z przemysłem stoczniowym. 
W efekcie doszło do wyelimino-
wania wydziałów okrętownictwa 
z uczelni wyższych. Stąd  postulat 
wprowadzenia dziedzin okrętow-
nictwa (inżynieria morska, statki 
morskie) do nowego rozporządze-
nia MEiN. Fragment stanowiska 
obok. 

Więcej…>>

Synergia nauki i przemysłu

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO Kadry  
dla stoczni

Sektor przemysłu stocznio-
wego napędza rozwój szeregu 
przemysłów kooperujących 
i stanowi w wielu krajach kluczo-
wy czynnik rozwoju gospodar-
czego. W Polsce od dziesiątków 
lat zaniedbywano tę gałąź prze-
mysłu, mimo jego znaczącego 
udziału na światowym i euro-
pejskim rynku budowy, przebu-
dowy i remontów statków. 

Na pogorszenie kondycji sek-
tora w Polsce nakładał się kryzys 
światowy i zmiany w powiązaniach 
gospodarczych. Kryzys w sekto-
rze okrętowym i zmiany systemu 
szkolnictwa wyższego również 
przyczyniły się do zahamowania 
rozwoju kadry naukowej, odciętej 
od inwestycji na trudne, czaso-
chłonne i kosztowne badania. 

Deklaracja rozwoju przemy-
słu stoczniowego i gospodarki 
morskiej nawiązuje do trendu 
europejskiego i światowego, 
gdzie ta gałąź określana jest jako 
sektor strategiczny (…). ZRG 
oraz Sekcja Krajowa Przemysłu 
Okrętowego NSZZ „S” już w 2018 
r. zwracała uwagę na zagroże-
nie wprowadzanych rozwiązań, 
które mogą trwale marginalizo-
wać lub wyeliminować wydziały 
okrętowe będące głównym za-
pleczem edukacyjnym dla prze-
mysłu stoczniowego. 

Zaprojektowanie i zbudowa-
nie statku wymaga doświadcze-
nia, w wielu dziedzinach zarówno 
w trakcie projektowania i budo-
wy, jak również od wykładowców 
w szkołach zawodowych, techni-
kach i na wyższych uczelniach. 
Problem przygotowania kadr dla 
sektora stoczniowego to nie tylko 
problem szkolnictwa wyższego. 
Każdy zawód przy nowoczesnej 
technologii wymaga rozbudo-
wanego szkolenia, poczynając 
od szkól zawodowych, techni-
ków, do uczelni wyższych. Bez 
programu całościowego trudno 
będzie wykorzystać szanse, jakie 
pojawiają się na rynku i odzyskać 
utracone znaczenie w globalnym 
sektorze stoczniowym. 

Fragment stanowiska ZRG 
z 4 kwietnia br. 
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https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/patriot-na-trudne-czasy
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/odbudowac-przemysl-okretowy-szkolac-inzynierow-i-technikow-apel-zrg


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

12 procent

Potęga ludzi złych żywi się tchórzostwem dobrych. 
św. Jan Bosko

Tyle, zgodnie z zapowiedziami rządu, ma wynosić od lipca br. obniżo-
na z 17 proc. nowa stawka PIT dla tych, którzy mają dochody do 120 
tys. zł rocznie i rozliczają się według skali. Dla tych osób pozostanie 
9 proc. składka zdrowotna, której nie odliczą od podatku. Obniżenie 
stawki podatku zastąpi tzw. ulgę dla klasy średniej.

II Forum Morskie

SYMBOLE „SOLIDARNOŚCI”
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Redaktor prowadzący: Artur S. Gór ski
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Tematyka morska to jeden 
z najważniejszych elementów go-
spodarki. Polska energetyka wia-
trowa, konkurencyjność portów 
i wyzwania stojące przed pomor-
skim rynkiem pracy – to  niektóre 
z tematów debat II Forum Mor-
skiego Radia Gdańsk, trwającego 
do 1 kwietnia do 20 maja br. Ko-
lejne emisje: 22 kwietnia oraz 6 i 

Przed powołaniem Polskie-
go Holdingu Spożywczego trwa 
uzgadniane porozumienia spo-
łecznego z udziałem Krajowego 
Sekretariatu Przemysłu Spożyw-
czego NSZZ „S” i ministrów akty-
wów państwowych i rolnictwa. 
Pracownicy, przechodząc do 
holdingu, nie będą w jakikolwiek 
sposób pokrzywdzeni jeśli cho-
dzi o zmiany warunków pracy. Na 
ukończeniu jest wycena spółek na 
czele z Krajową Spółką Cukrową, 
które wejdą do holdingu. Ma on 

zając się produkcją cukru, kontrak-
tacją, skupem, przerobem i maga-
zynowaniem zbóż.

W skład holdingu mają wejść 
spółki: Danko, Małopolska Hodowla 
Roślin, Poznańska Hodowla Roślin, 
Elewarr, Kutnowska Hodowla Bura-
ka Cukrowego, Pomorska-Mazurska 
Hodowla Ziemniaka, Hodowla Zwie-
rząt i Nasiennictwa Roślin Polanowi-
ce i Kombinat Rolny Kietrz. Nie wia-
domo, czy krajowy holding przejmie 
lub zakupi sieć sklepów, by urucho-
mić własną sprzedaż detaliczną.  

20 maja br. o godz.10.05. Słuchaj 
w adiu Gdańsk lub na www.ra-
diogdansk.pl

Polski Holding Spożywczy  

GUS podał, że ceny towarów 
i usług konsumpcyjnych w mar-
cu br. wzrosły r/d/r o 10,9 proc.,  
a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem o 3,2 proc. To najwyż-
szy skok od lipca 2000 r., w którym 
in�acja wynosiła 11 proc. In�acja
będzie dwucyfrowa przez pozosta-
łą część roku – oceniają analitycy 
Polskiego Instytutu Ekonomicz-
nego. Gwałtownie wzrosły ceny 
paliw po rosyjskiej agresji na Ukra-

inę – o 28 proc. w skali miesiąca. 
Byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie 
czasowe obniżenie stawek VAT na 
paliwa. Wysokie koszty surowców 
oznaczają podwyżki towarów. To 
też skutek wpompowania do go-
spodarki w ramach tarcz antykry-
zysowych ponad 220 miliardów zł, 
które pozwoliły ochronić nas przed 
bezrobociem i upadłościami �rm,
ale były też impulsem in�acyjnym. 

Brama nr 2, wiodąca do dawnej 
Stoczni Gdańskiej, niemy świadek 
historii, nazywana jest Bramą 
Wolności. 17 sierpnia 1980 r., po 
zatrzymaniu w zakładzie stocz-
niowców i po proklamowaniu 
solidarnościowego strajku, przy 
bramie stoczni strajkujący usta-
wili drewniany krzyż. W kolejnych 
dniach światowe media obie-
gały obrazy z gdańskiej stoczni 
i ukwieconej bramy. Przed nią 
gromadziły się tłumy by słuchać 
komunikatów i oczekiwać na re-
zultaty negocjacji. Na bramie so-
cjalistycznego zakładu, któremu 
patronował wojowniczy ateista 
o pseudonimie „Lenin” proletariu-

sze zawiesili obraz Marki Boskiej 
i portret Jana Pawła II. Nad bramą 
zawieszono komunikat: drewnia-
ne tablice z 21 postulatami MKS, 
spisanymi przez działaczy RMP.  

Historyczną bramę, przez któ-
ra wyszli stoczniowcy 16 grudnia 
1970 roku i przed którą gromadzili 
się wspierający strajk z Sierpnia-
’80, przez której pręty strajkujący 
odbyli tysiące rozmów z żonami 
i dziećmi, która słuchała ich zwie-
rzeń i modlitw, rozjechał czołg 16 
grudnia1981 r. Zastąpiła ją nowa 
brama. Miejsce szczególne pozo-
stało i ma symboliczna rolę – straż-
nika pamięci.  

O Katyniu 1940 tutaj…>>

Brama wolności

Prezydium ZRG NSZZ „Solidar-
ność” zaapelowało do prezydent 
Gdańska Aleksandry Dulkiewicz 
i dyrektora Europejskiego Cen-
trum Solidarności w Gdańsku Ba-
sila Kerskiego o przywrócenie �agi
„Solidarności” na placu Solidarno-
ści w Gdańsku. 

– Plac Solidarności, na którym 
stoi pomnik Poległych Stoczniow-
ców, to miejsce ważne dla ludzi 
Solidarności. To tam ginęli stocz-
niowcy podczas masakry w Grud-
niu 1970 roku. To tam, w chwilach 
decydujących dla polskiej historii, 
zbierali się ludzie, domagając się 
zmian ustrojowych oczekiwanych 
przez społeczeństwo, czego gwa-
rancją stała się „Solidarność”. Nie 

można z jednej strony powoływać 
się na etos i wartości „Solidarności”, 
by decyzją o zdjęciu �agi przeczyć
składanym deklaracjom. Nie było-
by wolnej Rzeczpospolitej, samo-
rządów gminnych, powiatowych 
czy wojewódzkich w obecnym 
kształcie, a także Polski w Unii Eu-
ropejskiej, bez wysiłku ludzi „Soli-
darności”, którzy płacili za budowę 
demokratycznej Polski nawet o�a-
rą życia – czytamy w liście pod-
pisanym przez Krzysztofa Dośle, 
przewodniczącego ZRG NSZZ „So-
lidarność” po tym jak z placu Soli-
darności zniknęła związkowa �aga
z charakterystycznym, znanym na 
niemal całym świecie, napisem 
„Solidarność”.  

Strzeż się inflacji 

„Solidarność” i samorząd
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RTOd 15 do 31 marca br.  WUP 
w Gdańsku odnotował w woj. 
pomorskim 1745  powiadomień 
o powierzeniu pracy obywatelom 
Ukrainy, złożonych przez praco-
dawców do powiatowych urzę-
dów pracy z terenu wojewódz-
twa. Dzięki ustawie z 12 marca br. 
o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z kon�iktem zbrojnym,
mogą oni korzystać z otwartego 
dostępu do rynku pracy. W usta-
wie określono szczególne zasady 
powierzenia pracy obywatelom 
Ukrainy, przebywającym legalnie 
na terytorium Polski. Pracodawcy 

na mocy specustawy mogą ko-
rzystać z legalizacji zatrudnienia 
obywateli Ukrainy, opartej na po-
wiadomieniu przez 18 miesięcy, 
poczynając od 24 lutego br.  

582 obywateli Ukrainy (z tego 
538 kobiet) zarejestrowanych było 
31 marca br. w pomorskich PUP 
jako osoby bezrobotne. Od 2017 
r. jest też procedura oświadczeń 
o powierzeniu pracy cudzoziem-
cowi. Oświadczeń pracodawców, 
korzystających z tej ścieżki lega-
lizacji zatrudnienia WUP w marcu 
br. odnotował 12 876. Co ciekawe 
– o 7 tys. mniej niż w lutym br.  

Praca dla cudzoziemca

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/i-dymi-mgla-katynski-las-2
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