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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

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W GDAŃSKU

Wybuch w kopalni 
W KWK Pniówek w Pawłowicach, 

należącej do Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, w nocy z 19 na 20 kwiet-
nia br. doszło do wybuchu metanu. 
Trwa akcja ratunkowa. W rejonie 
wybuchu pracowało 42 górników. 
Cztery osoby nie żyją, 22 odniosło 
obrażenia i tra�ło do szpitali. Poszu-
kiwanych jest 7 ratowników.

Tablica działacza  
WZZ i „S”

28 kwietnia o godz. 11 w holu, 
przy wejściu do siedziby NSZZ „So-
lidarność” w Gdańsku (Wały Pia-
stowskie 24) odsłonięta zostanie 
tablica Alojzego Szablewskiego, 
który brał udział w protestach ro-
botniczych w 1970, 1976 i w 1980 
r., od 1978 współpracował z WZZ 
Wybrzeża. W sierpniu 1988 współ-
organizował strajk w Stoczni 
Gdańskiej. IPN przygotował cykl 
tablic poświęconych działaczom 
Wolnych Związków Zawodowych.  

II Forum Morskie 
Radia Gdańsk 

22 kwietnia br. od 10.05 Radio 
Gdańsk zaprasza na drugą debatę 
w ramach Forum Morskiego. Te-
matem będzie zwiększenie kon-
kurencyjności polskich portów 
w nowej sytuacji geopolitycznej.  
Poprzednia debata tutaj…>>

Po tym jak NSZZ „S” wyartykuło-
wał twardy postulat usunięcia z mię-
dzynarodowego ruchu związkowego 
i z organów MKZZ rosyjskiej orga-
nizacji związkowej FNPR (Federacja 
Niezależnych Związków Zawodo-
wych Rosji  licząca 29 mln członków), 

Ukazało się sprawozdanie 
z działalności Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Gdańsku w 2021 r. 

Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Gdańsku w 2021 r. w trakcie 
czynności kontrolnych badał sto-
sowanie się pracodawców do prze-
pisów mających ograniczyć ryzyko 
zakażenia Sars-Cov-2.  

OIP w Gdańsku prowadzi też 
rejestr zakładowych układów zbio-
rowych pracy woj. pomorskiego. 
W 2021 r. wpłynęło 80 wniosków 
o rejestrację zuzp, zarejestrowano 
82 wnioski (2 z ub.r.). Na 31 grud-
nia 2021 r. w OIP w Gdańsku zare-
jestrowanych było 437 układów 
obowiązujących i stosowanych. OIP 
odnotowała pozytywne regulacje 
układowe, np. zwiększanie odpi-
sów na zakładowy fundusz socjalny, 
przyznawanie prawa do dodatkowej 
opieki medycznej, w tym  członkom 
rodziny, udzielanie całego urlopu 
wypoczynkowego osobom odcho-
dzących na emeryturę i wypłacania 
ekwiwalentu pieniężnego, mimo 
nieprzepracowania całego roku 
kalendarzowego, wprowadzanie 
wynagrodzenia za dyżur domowy, 
wypłaty dodatku 100 proc. stawki 
godzinowej za pracę w systemie 
czterobrygadowym. 

Dwa miesiące od rozpoczęcia 
inwazji Rosji na Ukrainę są koncer-
ny, które pozostały w kraju agre-
sora. Poszerzają działalność i nie 
obawiają się „strajku konsumenc-
kiego”. – Pozostanie sieci handlo-
wej Auchan na rynku rosyjskim 
powoduje gigantyczne straty wi-
zerunkowe. Obserwujemy znacz-
ny odpływ klientów z punktów 
handlowych, w których zatrudnie-

ni są członkowie Związku – pisze 
w liście do Edgarda Bonte, preze-
sa Auchan Retail, wystosowanym 
przez Krajowy Sekretariat Banków 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S”.   
Związkowcy domagają się opusz-
czenia rosyjskiego rynku. 

– Ze zdumieniem i szokiem 
przyjmujemy informację, że �rma,
mająca swoją główną siedzibę w 
kraju, w którym ważne są ideały 

praw człowieka, popiera totalitar-
ny, zbrodniczy system putinow-
skiej Rosji. Atmosferę niechęci wo-
bec Auchan potęguje kampania 
bojkotu �rmy, prowadzona przez 
aktywistów pod hasłami: Nie ku-
puj w ich sklepach. Nie pomagaj 
Putinowi zabijać. Nie pozwól, aby 
twoje pieniądze służyły zabijaniu 
niewinnych –  czytamy w związko-
wym piśmie. 

O układach zbiorowych pracy 
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W ub.r. do OIP w Gdańsku 
zgłoszono 45 sporów zbioro-
wych mających głównie podłoże 
płacowe i postulaty związane z 
koniecznością zabezpieczenia 
pracowników przed skutkami   
covid-19. Organizacje związko-
we zgłosiły łącznie 133 żądania; 
w tym dotyczące warunków pła-
cy – 68 (podwyżki wynagrodze-
nia oraz świadczenia związanych 
z covid), warunków pracy – 64 
m.in. nielimitowanego dostę-
pu do atestowanych środków 
ochrony indywidualnej oraz 
praw i wolności związkowych 
– 1. W ub.r. powiadomiono o za-
kończeniu 7 sporów zbiorowych. 

W 2021 r. w OIP w Gdańsku 
zarejestrowano 295 zdarzeń wy-
padkowych,  w tym 13 wypadków 
śmiertelnych przy pracy. Inspekto-
rzy pracy w 2021 r. przeprowadzili 
w ich wyniku 164 kontrole (w 2020 
r. 127 kontroli), w tym 107 kontroli 
wypadków przy pracy pracow-
ników, 25 kontroli wypadki przy 
pracy osób wykonujących pracę 
na innej podstawie niż stosunek 
pracy oraz osób samozatrudnia-
jących się. Inspektorzy nałożyli 69 
mandatów karnych za 182 wykro-
czenia, na łączną kwotę 100,5 tys. 
zł oraz zastosowali 9 środków wy-
chowawczych.  Więcej w majowym 
„Magazynie Solidarność”. 

Wycofać francuską sieć z rosyjskiego rynku

Ruch wyprzedzający
prokremlowska federacja wykonała 
ruch uprzedzający i zawiesiła swoje 
członkostwo w MKZZ. Oznacza to ro-
syjski bojkot prac MKZZ, gdzie zaini-
cjowano postępowanie wyjaśniające 
wobec FNPR.  „S” domaga się natych-
miastowych działań wobec FNPR.

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/region/trojmiasto/2022/04/01/energetyka-jadrowa-w-polsce-pierwsza-debata-w-ramach-ii-forum-morskiego-radia-gdansk-za-nami


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

3 483

Patriotyzm to nie tylko postawa czasu próby i walki o wolność. Patrio-
tyzm pozwala mądrze zagospodarować czas pokoju i budowania, jest 
warunkiem rozwoju narodu i państwa. Działania na rzecz Ojczyzny były 
i są fundamentem NSZZ „Solidarność”. 

Deklaracja programowa NSZZ „S” z 29 sierpnia 2007 r.

Tyle zakażeń koronawirusem i 115 zgonów odnotowało Ministerstwo 
Zdrowia w dniach 16-20 kwietnia br., podając szczegółowe dane epi-
demiczne po raz pierwszy z pięciu dni. Resort 15 kwietnia br. zrezygno-
wał z podawania codziennie informacji o liczbie zakażeń i zgonów.   

Petycja do Stokrotki

SYMBOLE „SOLIDARNOŚCI”

iBiS NR 16 (580) 20 KWIETNIA 2022
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Budowa pomników ku czci 
pamięci o�ar Grudnia ’70 była jed-
nym z głównych postulatów straj-
kujących w sierpniu 1980 r.  

– Pomniki nasze będą dowo-
dem ciągle odradzającego się 
zwycięstwa wszystkiego co dobre 
i wielkie w człowieku. Postawimy 
je zamiast kamieni nagrobnych po-
ległym w grudniu 1970 na ulicach 
Gdyni naszym Braciom – zapisano 
w deklaracji Społecznego Komitetu 
Budowy Pomników O�ar Grudnia
1970 w Gdyni. W drodze konkursu 
wybrano projekt pomnika, który 
stanął przy ul. Czechosłowackiej (al. 
Solidarności). Spośród nadesłanych 
prac jury i członkowie komitetu 
wybrali koncepcję Stanisława Gie-

rady. Pomnik przedstawia wyko-
naną ze stali datę 1970, wspartą na 
podstawie   krzyża. Cyfra „7” kształ-
tem przypomina upadającą ludzką 
postać, z plecami przestrzelonymi 
kulami. Na cyfrach 7 i 0 zastosowa-
no żłobienia, przypominające rany. 
Cyfry zostały wykonane przez zało-
gę Stoczni im. Komuny Paryskiej. 
Uroczystego odsłonięcia pomnika 
dokonała w 10 rocznicę Grudnia 
’70 Anna Piernicka (matka Ludwika 
Piernickiego, stoczniowca, rankiem 
17 grudnia 1970 r. w drodze do 
pracy śmiertelnie postrzelonego 
w klatkę piersiową). Przy pomniku 
odbywają się w Gdyni poranne ob-
chody kolejnych tragicznych rocz-
nic Grudnia. 

Pomnik Ofiar Grudnia ‘70
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Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, najwyższa władza sta-
nowiąca naszego Związku, zwołany 
jest na 26–27 maja br. w Zakopanem. 
Obradować będą delegaci wybiera-
ni przez walne zebrania delegatów 
regionów oraz przewodniczący za-
rządów regionów, przewodniczący 
rad krajowych sekretariatów bran-

żowych, przewodniczący Rady 
Krajowego Sekretariatu Emerytów 
i Rencistów oraz członkowie Prezy-
dium KK. Region Gdański NSZZ „S” 
reprezentować będzie 17 delega-
tów na zjazd na ogólną liczbę 300. 
Istotnym punktem KZD NSZZ „S” 
będą zmiany w statucie Związku 
i w ordynacji wyborczej. 

NSZZ „Solidarność” alarmuje 
o spadku liczby pracowników za-
trudnionych na umowy o pracę 
w marketach i supermarketach 
„Stokrotki”. Powstają nowe sklepy 
lecz w placówkach handlowych 
na zmianach roboczych obsłu-
gujących klientów jest coraz 
mniej pracowników. Od marca 
br. w związku z sytuacją wojen-
ną za wschodnią granicą i rzeszą 
uchodźców z Ukrainy markety i 
supermarkety w województwach 

podkarpackim i lubelskim są 
otwarte w niedziele. 

– W ślad za tym nie poszło 
zwiększenie zatrudnienia – alar-
muje Alicja Symbor, przewodni-
cząca KZ NSZZ „S” w sieci „Sto-
krotka”. „Solidarność” działająca w 
tej handlowej sieci przygotowała 
petycję w sprawie zatrudnienia do 
zarządu spółki i zwraca z apelem o 
jej podpisanie. 

Więcej oraz link do formula-
rza ze związkową petycją...>>

Władza stanowiąca

Administracja USA, najwięk-
szego producenta gazu LNG (gaz 
ziemny po procesie skraplania) 
zagrała na obniżenie cen tego 
surowca i umożliwia sprzedaż te-
renów federalnych pod odwierty 
gazowe i naftowe. To już wpłynęło 
na światowe ceny surowca. Ceny 
gazu spadły do poziomów sprzed 
inwazji Rosji na Ukrainę. Gaz ziem-
ny staniał 19 kwietnia br. o 6 proc. 
Cena megawatogodziny gazu no-
towana była na 89,6 euro. Ostatni 
raz taką cenę można było obser-
wować przed 24 lutego br. W wy-
niku wojny i sankcji nakładanych 
na Rosję, ceny gazu drastycznie 
wzrosły. 7 marca br. na holender-
skiej giełdzie megawatogodzina 
osiągnęła 216 euro. Teraz Rosja 
mniej zarobi na handlu gazem 
i węglem. 

Przypomnijmy, że terminal 
przeładunkowy i regazy�kacyjny
skroplonego gazu ziemnego LNG 
w Świnoujściu (gazoport) otwarty 
został w 2015, a pierwszy gazowiec 
wpłynął tam 11 grudnia 2015. Po-
wstanie terminalu LNG pozwoliło 
na odbieranie skroplonego gazu 
ziemnego drogą morską z dowol-
nego kierunku, co przyczyniło się 
do zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. Budowa 
terminalu LNG została uznana 
w 2006 r. za inwestycję strategicz-
ną dla Polski.

Po ukończeniu prac nominalna 
moc regazy�kacyjna terminalu
wzrośnie do 7,5 mld m³ rocznie, 
m.in. z USA i Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich. Termin zakoń-
czenia inwestycji to koniec 2023 
roku.

Ceny gazu sprzed wojny
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Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Strajk czy porozumienie?
98 proc. pracowników PKP Car-

go, którzy wzięli udział w referen-
dum strajkowym, opowiedziało się 
za strajkiem, jeśli pracodawca nie 
zrealizuje postulatów płacowych 
przedstawionych przez organi-
zacje związkowe. W referendum  
wzięło udział 67 proc. pracowni-

ków �rmy. Związkowcy domagają
się podwyższenia wynagrodzeń 
zasadniczych o 600 zł brutto. 

Spółka jest największym kolejo-
wym przewoźnikiem towarowym 
w Polsce i drugim w Unii Europej-
skiej.  W PKP Cargo zatrudnionych 
jest 15 tys. osób.  Więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/podpisz-sie-pod-petycja-w-sprawie-stokrotki
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pkp-cargo-strajk-czy-porozumienie
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