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Lato na rynku pracy
Otrzymali 
odznaczenia

W ramach obchodów 42 rocz-
nicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych zorganizowane 
zostało spotkanie Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ Solidar-
ność Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Gdyni. Nie zabrakło 
okolicznościowych życzeń i gra-
tulacji oraz podziękowań za pra-
cę. Wręczono również Złote i 
Srebrne Odznaki Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ So-
lidarność. Łącznie uhonorowa-
nych zostało ponad 30 osób. Z 
pełną listą wyróżnionych można 
zapoznać się na naszej stronie  
www.solidarnosc.gda.pl

Stopa bezrobocia w wakacyj-
nym okresie nie zmieniła się zna-
cząco i wynosi obecnie 4,3 pro-
cent (zmiana wynosi 0,1 procent), 
ale - choć są to dane częściowe, 
ponieważ nie ma jeszcze pełnych 

raportów - da się zauważyć jeden 
niepokojący element. 

Ze statystyk wynika, że od 
czerwca zmniejszyła się znacząco 
liczna wolnych miejsc pracy i ak-
tywizacji zawodowej. Spadek jest 

rzędu 13 procent. Jednocześnie 
ogólna liczba oświadczeń o po-
wierzeniu pracy cudzoziemcom 
z różnych krajów się zmniejszyła 
(o ponad 5 procent), ale znacząco 
wzrosło zatrudnienie osób z tere-
nu Ukrainy (skok wynosi ponad 21 
procent). 

Latem największa stopa bezro-
bocia była widoczna w powiatach: 
człuchowskim (ponad 10%), lę-
borskim i nowodworskim (ponad 
9%) oraz bytowskim i malborskim 
(ponad 8%). Najniższa z kolei w 
powiecie kartuskim i Gdańsku 
oraz Gdyni (poniżej 3%), a także w 
Sopocie (poniżej 2%). 

Osoby długotrwale bezrobot-
ne stanowią prawie 50 procent 
wszyskich zarejestrowanych, a 
pozostających bez pracy. Pod 
względem płci znacznie więcej 
jest bezrobotnych kobiet niż 
mężczyzn. 

Sprzeciw Oświaty

Sprawy nie zostawimy

Rada Krajowej Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” wyraziła sprzeciw podczas 
posiedzenia wobec systema-
tycznego obniżania prestiżu 
zawodu nauczyciela przez rząd. 
Dowodem jest wielkość zapla-

nowanych w budżecie państwa 
na 2023 rok podwyżek płac na-
uczycieli wynoszących zaledwie 
7,8 proc., przy jednoczesnej in-
flacji 16 proc.

- Rada KSOiW podjęła decy-
zję o kontynuowaniu akcji pro-

testacyjnej rozpoczętej w ubie-
głym roku szkolnym. Placówki 
oświatowe pozostaną oflago-
wane, a plakatowa akcja infor-
macyjna dotycząca warunków 
pracy i płacy nauczycieli, będzie 
nadal prowadzona - poinformo-
wała Monika Ćwiklińska, rzecz-
nik prasowy Rady Krajowej Sek-
cji Oświaty i Wychowania.

Portal Money.pl przypomi-
na o związkowym projekcie ws. 
emerytur stażowych, który od 
dawna leży w Sejmie, a „jednak 
do dzisiaj niewiele się w tej spra-
wie zadziało”.

– Szanuję postulat i pewnie 
któregoś dnia będzie zrealizo-
wany, ale trzeba chyba trochę 
zaczekać, gdyż w tym momen-
cie nas na to nie stać – powie-
dział, jak relacjonuje portal, 
prezes Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosław Kaczyński na sobotnim 

spotkaniu z mieszkańcami w No-
wym Sączu. 

Zapytany o to przez Money.
pl rzecznika Związku odpowie-
dział, że sprawy nigdy nie odpu-
ścimy. – PiS zaakceptowało ten 
punkt umowy z prezydentem 
Andrzejem Dudą i do tej pory z 
tej obietnicy się nie wywiązało. 
A my nie odpuścimy i za każdym 
razem będziemy o tym przypo-
minać – powiedział nie po raz 
pierwszy Marek Lewandowski. 
Dodał również, że jeżeli prace 

nie będą kontynuowane, „to w 
świat pójdzie informacja, że PiS 
się nie wywiązuje z obietnic”.

Odnosząc się do kosztów pa-
miętać należy także o tym, że 
emeryturę stażową będzie moż-
na uzyskać dopiero po uzbiera-
niu minimalnego kapitału po-
czątkowego. 

Po drugie ma ona być wybo-
rem, a nie przymusem. To ozna-
cza, że część osób i tak będzie 
dalej pracować, aby uzyskać do-
celowo wyższą kwotę. 

GRAF.: MAT. WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W GDAŃSKU

Godność i podwyżki
Bez przemówień i wystąpień 

odbyło się składanie kwiatów 
pod pomnikiem „Porozumie-
nia Jastrzębskiego” na Placu 
im. Tadeusza Jedynaka przed 
Kopalnią Zofiówka. – Istotą 
świętowania rocznicy powsta-
nia „Solidarności” jest reali-
zowanie podpisanych wtedy 
porozumień – powiedział po 
uroczystości Piotr Duda, prze-
wodniczący Związku. Wcześniej 
uczestnicy wzięli udział w mszy 
św. w kościele pw. Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła. – 
Najlepsze co możemy zrobić, 
aby uczcić bohaterów tamtych 
dni, to cierpliwie realizować ich 
postulaty. A wtedy walczono nie 
tylko o godność, ale i podwyż-
ki, dlatego proponowany przez 
rząd poziom płacy minimalnej w 
przyszłym roku i podwyżka dla 
budżetówki jest nie do przyjęcia 
– dodał.

http://www.solidarnosc.gda.pl


ZBIGNIEW SIKORSKI, PRZEWODNICZĄCY 
RADY SEKRETARIATU PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA 44 proc.

Utrata ponad miliona miejsc pracy i dwucyfrowe bezrobocie – to realny 
scenariusz, jeśli firmy energochłonne nie dostaną wsparcia od państwa. 
Dlatego zaapelowałem do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne 
spotkanie w sprawie przedsiębiorstw z tego sektora
                                      Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ Solidarność

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego dla portalu wPolityce.pl, 
tyle procent badanych Polaków uważa, że Donald Tusk – po ewentu-
alnym objęciu władzy w Polsce – zlikwiduje programy prorodzinne i 
prospołeczne np. 500 plus, 13. i 14. emeryturę, wprowadzone przez 
Zjednoczoną Prawicę.
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Głos pracownika

Już w przyszłym tygodniu
PIELGRZYMKA

40 Ogólnopolska Pielgrzymka 
Ludzi Pracy na Jasną Górę odbę-
dzie się w dniach 17 i 18 września 
br. W obrzędach udział weźmie 
również prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzej Duda. Stań-
my razem do wspólnej modlitwy. 
Pielgrzymka ludzi pracy to du-
chowy testament naszego patro-
na, błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki, który zapoczątkował 
wrześniowe pielgrzymowanie w 
najczarniejszym okresie naszej hi-
storii, dając w zniewoleniu nadzieję 
i wewnętrzną wolność. Stąd hasło 
tegorocznej pielgrzymki: „Księże 
Jerzy – jesteśmy tu, aby wypełnić 
Twój testament”.

Na sobotę, 17 września zapla-
nowane zostało: złożenie kwiatów 

pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki (godz. 17), wspólna mo-
dlitwa (godz. 18.30), msza święta 
(godz. 19), Apel Jasnogórski (godz. 
21), Droga Krzyżowa (godz. 21.30), 
milczące czuwanie przy Cudow-
nym Obrazie Matki Bożej (godz. 
22.30). 

Na niedzielę, 18 września: wy-
kład diakona prof. hab. dra Wal-
demara Rozynkowskiego „Biada 
społeczeństwu, którego obywate-
le nie rządzą się męstwem” (godz. 
9.30), Różaniec (godz. 10.15), 
przywitanie pielgrzymów przez 
Przeora Jasnej Góry, wystąpienie 
prezydenta RP oraz wystąpienie 
przewodniczącego KK NSZZ Soli-
darność (godz. 10.30), uroczysta 
msza święta (godz. 11.00).

Sekretariat Przemysłu Spo-
żywczego NSZZ „Solidarność” 
poinformował prezesa Krajowe-
go Związku Spółdzielni Mleczar-
skich o tym, że „jeden z pod-
miotów zrzeszonych w KZSM, tj. 
Spółdzielnia Mleczarska w Ła-
pach w sposób uporczywy i dłu-
gotrwały dopuszcza się łamania 
przepisów prawa pracy”.

- Inspektor Państwowej In-
spekcji Pracy złożył 15 wnio-
sków oraz pouczył o terminie i 
sposobie ich realizacji. Dodat-
kową konsekwencją kontroli, 
było złożenie zawiadomienia 
do Prokuratury Rejonowej w 
Białymstoku o uzasadnionym 
podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa polegającym na tym, 
że poświadczono nieprawdę 
w listach płac i kartach pracy - 
napisał Zbigniew Sikorski, prze-
wodniczący Rady Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego NSZZ 
„Solidarność”. 

Zwrócił również uwagę na 
kwestię „niewypłacania pracow-
nikom wynagrodzenia za pracę 
w nadgodzinach” oraz toczącą 
się przed sądem sprawę doty-
czącą bezprawnego rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowie-

dzenia z osobą, która podlegała 
szczególnej ochronie prawnej.

- Mając na uwadze dobro 
polskiej spółdzielczości apelu-
jemy o podjęcie działań, które 
jednoznacznie potwierdzą, iż 
tego typu praktyki nie są ak-
ceptowane. Chcemy wierzyć, 
że przypadek SM Łapy stanowi 
przykre odstępstwo - stwierdził 
Zbigniew Sikorski. 

Wątek edukacyjny był jednym 
z tematów poruszonych podczas 
trwającego właśnie XXXI Forum 
Ekonomicznego w Karpaczu. – 
Jesteśmy od tego, żeby zaopie-
kować się dziećmi z Ukrainy. One 
są potrzebne wolnej i niepodle-
głej Ukrainie. To państwo musi 
odbudować się po wojnie, także 
w sensie społecznym – mówił 
minister Przemysław Czarnek 
podczas panelu dyskusyjnego.

Szef MEiN zwrócił także uwa-
gę na środki finansowe, jakie 

zostały przekazane samorządom 
na kształcenie i opiekę uczniów z 
Ukrainy. – Elastyczności systemu 
towarzyszyło pełne finansowa-
nie. To blisko 900 mln zł, które 
przekazaliśmy samorządom na 
kształcenie ukraińskich dzieci – 
podkreślił minister. 

W Polsce jest obecnie nawet 
około 800 tysięcy dzieci z tego 
kraju. Również wśród tegorocz-
nych stypendystów „Solidarno-
ści” byli uczniowie pochodzący 
z Ukrainy.

Jak szybko znaleźć wymarzo-
ną pracę? Czy należy korzystać 
głównie z portali interneto-
wych? A może warto szukać jej 
po znajomości? Co zrobić, by 
poszukiwanie pracy zakończyło 
się sukcesem? O tym była mowa 
w audycji „Głos pracownika”, jaka 
jest emitowana na antenie Radia 
Gdańsk. 

– Najważniejszym elementem 
przy poszukiwaniu pracy jest to, 
na co jesteśmy gotowi. Standard, 
który funkcjonował do tej pory, 
czyli przeszukujemy dwa znane 
nam portale i na podstawie ogło-

szeń przygotowujemy CV, już się 
kończy – wyjaśniała Agnieszka 
Śladkowska, twórczyni Gorilla 
Job.

Przyznała, że zmienia się „rela-
cyjność”. – Jeżeli ktoś wspominał 
o relacjach, to mówiło się, że ma 
pracę po znajomości. Ale rynek 
się zmienia, owa relacyjność za-
czyna być coraz lepiej postrze-
gana. Na dzisiaj to gotowość do 
nawiązywania relacji, które się 
zwrócą i dają szansę na znajo-
mość osób decyzyjnych – powie-
działa Agnieszka Śladkowska. 

Audycja „Głos pracownika” jest 
emitowana w kazdy poniedzialek 
o godzinie 13.20. Można ją odsłu-
chać również na stronie interne-
towej www.radiogdansk.pl

Mleczarnia w Łapach 
łamie prawo

Uchodźcy zaczęli naukę

http://radiogdansk.pl

