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Prezydent
i metropolita
na zjeździe

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

O solidarności i pomocy

Koniec
stanu epidemii

Jak poinformował minister
zdrowia Adam Niedzielski, 16
maja stan epidemii zostanie
przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego. – To nie jest
żadne zniesienie epidemii, tylko,
mówiąc symbolicznie, przełączenie czerwonego światła w sygnalizatorze, które się świeciło
od dwóch lat, na światło pomarańczowe. To pokazuje, że jest
ryzyko, jest zagrożenie, ale sytuacja zmierza w dobrym kierunku
– powiedział minister podczas
konferencji dla mediów. – Dzięki
szczepieniom oraz ze względu na
wyraźną liczbę osób, które przechorowują infekcję, nie stanowi
to już takiego zagrożenia dla
życia społeczno-gospodarczego
jak wcześniej – dodał.

Zaopiekują się
grobem
Na cmentarzu Srebrzysko dyrektor gdańskiego oddziału IPN
dr Paweł Warot dokonał symbolicznego przekazania opieki nad
mogiłą żołnierza niezłomnego
Jerzego Lejkowskiego, ps. Szpagat Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego. – Wiedza
na temat podporucznika Jerzego Lejkowskiego jest bardzo
istotna, to nasze zadanie i misja. Młode pokolenie szczególnie będzie dbać o jego pamięć,
kiedy nas zabraknie – mówił
Jarosław Kłosowski, nauczyciel
historii.
Więcej na ten temat TUTAJ...>>

FOT. ARTUR GÓRSKI

Prezydent Andrzej Duda oraz
metropolita krakowski abp. Marek
Jędraszewski będą uczestniczyć
w XXX jubileuszowym Krajowym
Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbędzie się w dniach
26-27 maja w Zakopanem.

Majowe obrady członków
ZRG NSZZ „S” upłynęły w cieniu
wojny toczonej w Ukrainie i pomocy świadczonej przez Związek
uchodźcom. Organizacje związkowe w Regionie Gdańskim oraz
związkowcy indywidualni wpłacali pieniądze na specjalne konto.
– Dajemy wyraz swojej solidarności i składamy podziękowania organizacjom, które zaangażowały
się w niesienie pomocy – powiedział Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

Członkowie ZRG NSZZ „S” przyjęli też uchwałę w sprawie wyborów związkowych w Regionie
Gdańskim na kadencję 2023–28.
O zasadach poinformował Stefan
Gawroński, członek Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „S”. Minimalna
wielkość samodzielnego okręgu
wyborczego przy wyborze delegatów na WZD pozostaje na poziomie
105. Delegaci wybierani są według
klucza, np. od 105 do 210 członków
– 1 delegat, od 211 do 420 członków – 2 delegatów, od 421 do 630

członków – 3 delegatów, od 631 do
840 członków – 4 delegatów, itd.
Podstawą wery�kacji jest ewidencja członków związku za II półrocze
ub.r. i I półrocze br. Wybory w kołach, organizacjach oddziałowych,
wydziałowych i podzakładowych
oraz wybory delegatów rozpoczną
się 1 września br. i mają być zakończone do końca czerwca 2023.
Gościem ZRG był dr Paweł
Piotr Warot, nowy dyrektor
gdańskiego oddziału IPN.
– Historia i etos „Solidarności”
oraz proces upadku reżimu
komunistycznego, do którego
„Solidarność” doprowadziła, nakłada na nasz instytut
obowiązek opowiedzenia jej
historii. Zapewniam, że poważna,
naukowa monogra�czna praca
o Regionie Gdańskim powstanie.
Napisze ją zespół pracowników
IPN – zapowiedział dr Warot.
Więcej na ten temat TUTAJ...>>

Holding już niebawem
Wkrótce s�nalizowane ma
zostać utworzenie Narodowego
Holdingu Spożywczego. – Chodzi
przede wszystkim o zbudowanie
przewagi konkurencyjnej na krajowym rynku rolno-spożywczym
– tłumaczy Zbigniew Sikorski,
przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego
NSZZ „Solidarność” i jednocześnie
przypomina, że branża spożywcza

została sprywatyzowana na poziomie około 80-95 proc. – W skład
holdingu mają wejść zakłady pracy,
które dotychczasowym działaniem
pokazały, że potra�ą gospodarzyć
i mają bardzo dobre wyniki. Całej
grupie będzie łatwiej funkcjonować, występować o kredyty, pożyczki i być dobrą konkurencją nie
tylko na rynku polskim, ale również
zagranicznym.

Według planów Narodowy
Holding Spożywczy ma zatrudniać
początkowo ponad 4 tysiące osób.
– Jako strona społeczna jesteśmy
już dogadani z przedstawicielami
strony rządowej w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego
zabezpieczenia praw i interesów
pracowniczych oraz praw i wolności organizacji związkowych – informuje Zbigniew Sikorski.

Ochrona dla związkowców
Do czwartku, 19 maja można
wysyłać uwagi do projektu, którego celem jest faktyczna ochrona
pracownika w sytuacji kon�iktu z
pracodawcą. Tej kwestii było poświęcone posiedzenie sejmowej
Komisji Polityki Społecznej Rodziny, które odbyło się 26 kwietnia.
Wówczas to „Solidarność” złożyła
swoją propozycję. Naszym celem
jest realna ochrona tych pracow-

ników, których stosunek pracypodlega ochronie, w tym także
społecznych inspektorów, kobiet
w ciąży, rodziców (w określonych
warunkach) i sygnalistów wskazujących na naruszenia.
Mimo iż przepisy mówią, że
nie można bez zgody zakładowej
organizacji związkowej rozwiązać
stosunku pracy z pracownikiem
chronionym to czynności praco-

dawcy dokonane z naruszeniem
tego przepisu są skuteczne, więc
ochrona to iluzja. Stąd pomysł
wykorzystania instytucji zabezpieczenia sądowego. Ma ona polegać na nakazaniu dalszego zatrudnienia zwolnionego do czasu
uzyskania rozstrzygnięcia.
Uwagi do projektu można wysyłać na adres e.kedzior@solidarnosc.org.pl.

Układ zbiorowy dla portowców
– Prace nad branżowym układem zbiorowym zostały wstrzymane
przez pandemię. Jesienią tego roku
planujemy je intensywnie wznowić
– zapowiedział Adam Tylski, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Portów
Morskich NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie zastrzegł, że to nie tylko kwestia branżowego układu zbiorowego.
– „Solidarność” portowców walczy
o układy zbiorowe dla pracowników
w każdym zakładzie pracy, w którym
jesteśmy – stwierdził podczas konferencji w Radiu Gdańsk poświęconej
Wolnym Związkom Zawodowym.
Co istotne, w ubiegłym roku
zostało zarejestrowanych mniej

układów niż w latach poprzednich. Zdaniem Adama Tylskiego
to efekt „generalnej niechęci pracodawców do zawierania porozumień”. – Niepokoi mnie też to, że
pracownicy w mniejszym stopniu
organizują się w związki zawodowe. Tu też jest ogromna nasza rola,
by dbać o uzwiązkowienie i warunki pracy, również teraz, kiedy
napływają pracownicy z Ukrainy.
Mało tego, ci pracownicy tworzą
siłę, więc potężny apel: organizujmy się w związki zawodowe i polepszajmy te warunki. Nie może
być gorzej, może być tylko lepiej
– nawołuje Adam Tylski.

Praca dla Pomorzan

Wojewódzki Urząd Pracy w
Gdańsku rozpoczął piątą edycję
programu “Praca dla Pomorzan”.
Dzięki niemu kilkaset osób będzie
mogł podnieść swoje kwali�kacje
lub znaleźć nową pracę.
Przedsięwzięcie jest realizowane w pięciu obszarach tematycznych. Pierwszy to wspieranie zatrudnienia bezrobotnych
oraz rozwój przedsiębiorczości
na wsi w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów tradycji
i dziedzictwa kulturowego, drugi to dostosowanie kwali�kacji
bezrobotnych do potrzeb pra-

codawców oraz wspieranie zatrudnienia w rozwijających się
usługach istotnych dla regionu
branżach, trzeci to zapewnienie
bezrobotnym szkoleń i staży zawodowych bezpośrednio umożliwiających zdobycie konkretnych
umiejętności wymaganych na
określonym stanowisku, czwarty
to wspieranie osób tracących zatrudnienie z powodu pogarszającej się kondycji pomorskich �rm
spowodowanej pandemią, a piąty
to wspieranie zatrudnienia bezrobotnych i poszukujących pracy
będących w trudnej sytuacji.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Uwaga, oszuści!
Do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych docierają sygnały
o oszustach podszywających
się pod jego pracowników. Taki
przypadek miał miejsce m.in.
w Trójmieście.
Sposobów działania oszustów
jest kilka. Fałszywi „pracownicy
ZUS” mogą zjawić się w domu potencjalnej o�ary, oferując podwyższenie świadczenia lub wypłatę
dodatku, niekiedy zaś obniżenie
opłacanych składek. Oszustwo
polega na wyłudzaniu danych
osobowych np. przy pomocy �kcyjnych formularzy lub wyłudzaniu nienależnych opłat. Niekiedy
oszuści proszą o przygotowanie
dokumentów lub przygotowanie
się do badania lekarskiego, a tymczasem okradają o�arę. Na szczególne ryzyko narażone są osoby
starsze i samotne. Zdarzają się też
oszustwa internetowe. – Wizyty
pracowników poza placówkami ZUS, odbywają się jedynie w
dwóch przypadkach. Pierwszy z

CYTAT TYGODNIA
Data zakończenia II wojny światowej, nieważne, czy to będzie 8 czy
9 maja, nie jest dla nas symbolem wolności, lecz jedynie początkiem
zniewolenia.
dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

LICZBA TYGODNIA

5,3

Na takim poziomie była stopa bezrobocia w kwietniu br. w Polsce. To
mniej niż w marcu o 0,1 punktu procentowego. Dane szacunkowe
podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Tablica ku pamięci strajku
Rada Międzyregionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku
zwraca się z prośbą o współpracę
w związku z planowanym na 17
listopada 2022 r. odsłonięciem tablicy w miejscu strajku pracowników oświaty, który miał miejsce w
listopadzie 1980 r. Przyjęcie ok. 150
postulatów skutkowało początkiem
prac nad systemowymi zmianami w
pragmatyce zawodu nauczyciela.
W dniu odsłonięcia tablicy planowana jest także konferencja,
w porządku obrad której byłyby
wystąpienia analizujące wpływ
przyjętych postulatów na opracowanie projektu Karty nauczyciela

Pomóżmy!

Znajdujemy się w szczególnym
czasie, gdy konieczne jest wsparcie
tych, którzy szukają schronienia
przed wojną. W Gdańsku znajdują
się dwa punkty recepcyjne dla
obywateli Ukrainy:



nich to kontrola u płatników składek, najczęściej przedsiębiorców.
Prowadzą ją wyłącznie inspektorzy na podstawie upoważnienia.
Jest ona zawsze zapowiadana.
Inspektor informuje o kontroli
doręczając zawiadomienie, musi
też okazać upoważnienie. Drugi
to kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.
W takim wypadku pracownik ZUS
może skontrolować chorego w
domu lub innym miejscu, które
jest wskazane w zwolnieniu jako
miejsce pobytu w czasie choroby.
Każdy pracownik ZUS, który przeprowadza kontrolę, posiada odpowiednią legitymację – przypomina regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński.

i późniejszej ustawy o systemie
oświaty, wystąpienie przedstawicieli IPN, ale też wypowiedzi jego
uczestników i osób wspierających.
Wiemy, że w tym czasie strajkowali także przedstawiciele szeroko
rozumianej służby zdrowia, a także pracownicy placówek kultury.
Planujemy na tablicy upamiętnić
łącznie te 3 wydarzenia, a w związku z tym prosimy o współpracę;
przygotowanie wykazu osób do
zaproszenia, a także przekazanie
materiałów archiwalnych. Materiały można przesyłać na adres
oswiata@solidarnosc.gda.pl lub
przynosić do pok. 119 w siedzibie
„S” w Gdańsku.

ul. Wały Piastowskie 24 (budynek NSZZ „S”)
ul. Za Murami 2/10 (Hostel Dom Harcerza) i �lia punktu
ul. Piwna 32/35

W punkcie zlokalizowanym w siedzibie „Solidarności” schronienie
znalazło już blisko 900 osób. Apelujemy o zgłaszanie się wolontariuszy, którzy będą mogli pomóc w bieżącej pracy. Chętni do udzielenia
wsparcia mogą zgłaszać się pod nr tel. 58 308 43 52 (w dni powszednie w godzinach od 9 do 16).
Zwracamy się o dostarczanie do naszego punktu recepcyjnego
walizek (najlepiej na kółkach) oraz wózków dziecięcych i nosidełek.
Zdarza się bowiem, że uciekający przed okrucieństwem wojny nie
byli w stanie zabrać ze sobą czegokolwiek, oprócz wierzchniej odzieży i dokumentów.
Utworzyliśmy także konto: 34 1160 2202 0000 0000 6189 1527
– Bank Millennium SA. Wpłat należy dokonywać z dopiskiem: „POMOC UKRAINIE” (i ew. dopiskiem, kto wpłaca).
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