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INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

SKRÓTEM

Obrady Komisji
Krajowej

Dwudniowe posiedzenie, które właśnie się zakończyło, dotyczyło strategii rozwoju Związku.
Głównymi punktami obrad były
także informacje z prac Prezydium, zespołów Komisji Krajowej,
Rady Dialogu Społecznego i Rady
Ochrony Pracy oraz regionów i
branż oraz dyskusja o wynikach
wyborów parlamentarnych. Poniżej przedstawiamy kolejne tematy, które zostały poruszone.
Młodzi w „Solidarności”
M.in. powołanie Rady Dialogu
z Młodym Pokoleniem oraz zorganizowanie II Forum Młodych w Zakopanem to główne działania w
tym roku Krajowej Sekcji Młodych
NSZZ „Solidarność”, o których mówił jej szef Maciej Tyczyński. – Nasz
głos jest coraz bardziej słyszany
i doceniany. Mamy pomysły, zgłaszamy inicjatywy, stawiamy na
rozwój – powiedział.
Wniosek do ministra
KK zwróci się do ministra sprawiedliwości o nadzór nad sprawami dotyczącymi bezprawnego
zwolnienia trzech liderów „Solidarności” w krakowskim Genpact PL,
oddziale międzynarodowej korporacji zajmującej się globalnymi
usługami biznesowymi. Liderzy
zostali dyscyplinarnie zwolnieni
w minionym tygodniu z powodu
rzekomego naruszenia dobrego
imienia pracodawcy.

Pierwsze takie
podwyżki
dla muzealników

W siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie doszło do podpisania
porozumienia z udziałem ministra
kultury Piotra Glińskiego i Andrzeja Rybickiego, przewodniczącego
Krajowej Sekcji Muzeów i Instytucji
Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność”. – Oprócz 10 proc. podwyżki
w tym roku, zapewnione jest także
6-procentowa podwyżka w przyszłym roku – powiedział wicepremier Piotr Gliński. Więcej...>>

Ponad 8 milionów
głosów dla PiS
W niedzielę, 13 październikado lokali wyborczych poszło 18
milionów 678 tysięcy 457 osób,
czyli aż 61,74 procent wszystkich
uprawnionych do głosowania. To
najwyższa frekwencja w wolnych
wyborach parlamentarnych od
czasu transformacji ustrojowej.
43,59 procent głosów oddanych
w niedzielnych wyborach otrzymali kandydaci startujący z listy Prawa
i Sprawiedliwości, co przełożyło się
na 235 mandatów w Sejmie. Skład
rządu poznamy w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Pomorskimi przedstawicielami
zwycięskiego Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie będą Kacper Płażyński, który zdobył rekordowe 89
384 głosów oraz Marcin Horała (86
079 głosów), Jarosław Sellin (29
834), Piotr Müller (26 892), Aleksander Mrówczyński (16 726), Kazimierz Smoliński (10 993), Magdalena Sroka (9 349), Janusz Śniadek
(9 342) i Tadeusz Cymański (8 019).
Jak wypadły pozostałe ugrupowania? Koalicja Obywatelska
uzyskała w skali całej Polski 27,4
proc. głosów (134 mandaty), Lewica – 12,56 procent (49 mandatów), Polskie Stronnictwo Ludowe
– 8,55 procent (30 mandatów),
Konfederacja – 6,81 procent (11
mandatów), Mniejszość Niemiecka – 1 mandat.

– Prawo i Sprawiedliwość przez
ostatnie 4 lata realizowało swój
program wyborczy, co jest w zasadzie ewenementem jeśli chodzi
o polską scenę polityczną. Wcześniej mieliśmy do czynienia z dużymi obietnicami w kampanii wyborczej, ale z ich realizacją bywało
różnie – zwrócił uwagę na antenie
„Radia Gdańsk” Michał Ossowski,
redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”.
Jak zauważył, PiS powiększył
od ostatnich wyborów swój elektorat o ponad 2 miliony osób. –
Pojawiły się siły polityczne, które
rozproszyły elektorat. Jest nowa
odsłona Lewicy z wyrazistym
programem, PSL z Kukizem, no
i Konfederacja. A jeszcze niedawno wydawało się, że na prawo od
PiS-u już nic nie może wyrosnąć.
Tutaj można się doszukiwać
przyczyn mniejszego poparcia
niż było zakładane – zauważył
redaktor.
Trzeba także pamiętać, że
w wyborach do Senatu ponad 50
procent głosów otrzymali kandydaci opozycji.
Dodajmy, że najwyższa frekwencja we wszystkich dotychczasowych wyborach w ogóle
wynosiła 62,7 procent i została
osiągnięta podczas częściowo wolnych wyborów w 1989 roku.

Nowe dane na temat rynku pracy
Wojewódzki
Urząd
Pracy
w Gdańsku podał szacunkowe dane
na temat stopy bezrobocia, liczby
zarejestrowanych osób, a także
zgłoszonych miejsc pracy i miejsc
aktywizacji za wrzesień 2019.
Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,1 proc, a w województwie
pomorskim 4,4 proc. (w porównaniu do września 2018 r. jest niższa
w przypadku naszego województwa o 0,4 pkt). Pomorskie we
wrześniu br. zajęło (tak jak mazowieckie) czwarte miejsce w kraju
pod względem najniższej stopy
bezrobocia.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w kraju wyniosła 852,4
tys., a w województwie pomorskim 41,2 tys. (w stosunku do
analogicznego okresu sprzed roku
jest u nas niższa o 3,1 tys. osób).
Liczba zgłoszonych wolnych
miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej w Polsce wyniosła we
wrześniu 109,2 tysięcy, a w województwie pomorskim 8 tysięcy.

NASZYM ZDANIEM

Nie zaczynamy
od zera

Mam nadzieję, że teraz, gdy
jesteśmy już po
wyborach, rządzący ponownie przystąpią
do
negocjacji
z „Solidarnością”.
Przypomnę bowiem, że od ośmiu
miesięcy jesteśmy na etapie rozmów. Sporo problemów, które
zgłaszaliśmy w swoim stanowisku
przedstawionym w grudniu minionego roku udało się pozytywnie
rozstrzygnąć, ale zostały kolejne,
wymagające rozwiązania.
Do tych spraw należą m.in.
kwestie związane z wiekiem
emerytalnym (mówimy o tym, że
przejście na emeryturę powinno
być powiązane z okresem składkowym albo latami pracy), wzrostem
wynagrodzeń dla osób otrzymujących środki z �nansów publicznych (mimo składanych obietnic
w ostatnich miesiącach doszło do
kilku zatorów) i funkcjonowaniem
Związku, w tym promocji dialogu
i zawierania zakładowych oraz ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.
Dobrze, że naszym rozmówcą
będzie Prawo i Sprawiedliwość.
Oznacza to bowiem, że nie rozpoczynamy wszystkiego od zera,
bądź że – jak działo się wcześniej
– spotkamy się z wrogim nastawieniem do „Solidarności”. Patrząc
z tej perspektywy wyniki wyborów
należy ocenić pozytywnie.
Czas pokaże, jak będzie wyglądać rekonstrukcja rządu. To
również jest istotne, ponieważ ma
wpływ na to, kto będzie zajmować
się określonymi kwestiami. Z doświadczenia wiemy, ze czasami
ambicje biorą górę nad stroną
merytoryczną, aczkolwiek, jeśli
rozmowy będą na takim poziomie
jak do tej pory, wykonamy kolejne
kroki do przodu w poprawianiu
sytuacji pracowniczej.
Krzysztof Dośla
przewodniczący Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

„Solidarność” przypomina MEN
o zobowiązaniach

CYTAT TYGODNIA

FOT. M.ARCIN ŻEGLIŃSKI /TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

„Solidarność” rodziła się na kolanach, przy wsparciu odważnych duszpasterzy. Kościół pomógł nam przetrwać najczarniejsze chwile stanu
wojennego i podziemnej działalności. Naszym patronem jest bł. ks.
Jerzy Popiełuszko, który oddał za nas życie.
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej „S” przygotowała specjalne pocztówki adresowane do
ministra edukacji. – Są napisane
w miłym tonie, ale jednocześnie
z domaganiem się o spełnienie zobowiązań dotyczących zmiany systemu wynagradzania nauczycieli,
który związany jest z podpisanym
w kwietniu porozumieniem „Solidarności” z rządem – informuje
Olga Zielińska, rzeczniczka prasowa Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Akcja ma charakter ogólnopolski. Pocztówki dostaną nauczyciele,
członkowie „Solidarności”. Zawarty

na nich jest adres ministerstwa. Wystarczy nakleić znaczek i wysłać.
Zgodnie z przygotowaną przez
„Solidarność” koncepcją, minimalne
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela powinny zależeć od
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w następujący
sposób: dla nauczyciela stażysty
– 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, dla nauczyciela kontraktowego – 85 proc.,
mianowanego – 100 proc., a dyplomowanego – 115 proc. Kwotowo to
około: stażysta – 3210 zł, nauczyciel
kontraktowy – 3897 zł, mianowany
– 4585 zł, dyplomowany – 5273.

PRAWNIK WYJAŚNIA

Nowe uprawnienia
dla członków rodziny
Istotną zmianą, wprowadzoną
do przepisów kodeksu pracy, jest
rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego
lub rodzicielskiego o członków najbliższej rodziny (np. dziadka, babcię,
brata, siostrę), innych niż pracownik-ojciec wychowujący dziecko.
Prawo do powyższego urlopu może
przysługiwać tym osobom w następujących sytuacjach:
 gdy matka dziecka posiadała
orzeczenie o niezdolności do
samodzielnej egzystencji;
 gdy matka dziecka będzie przebywała w szpitalu lub innej placówce leczniczej świadczącej
stacjonarne i całodobowe usługi zdrowotne, z racji swojego
stanu zdrowia uniemożliwiającego jej osobiste sprawowanie
opieki nad dzieckiem;
 gdy matka dziecka zmarła;
 gdy matka porzuciła dziecko.

iBiS

Do momentu ostatniej nowelizacji kodeksu pracy członkowie
najbliższej rodziny, korzystający
z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego nie mieli takiej samej
ochrony, jak matka lub ojciec dziecka. Po zmianach kodeksu pracy,
począwszy od 7 września 2019 r.,
członkowie najbliższej rodziny korzystający z urlopu macierzyńskiego
i rodzicielskiego zyskali ochronę, tj.:
 prawo zakazu wypowiedzenia
i rozwiązania umowy o pracę
w okresie trwania urlopu;
 możliwość żądania przywrócenia do pracy oraz wynagrodzenia za cały okres pozostawania
bez pracy, także przy umowie
terminowej;
 prawo do udzielenia urlopu
wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie.
Stan na dzień 15.10.2019 r.
Łukasz Sulej
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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

LICZBA TYGODNIA

11,6 punktu proc.

O tyle spadł odsetek osób zagrożonych w Polsce ubóstwem albo wykluczeniem społecznym. Obecnie wynosi 18,9 procent i jest jednym
z najniższych w Europie - podał w środę portal Forsal.pl w danych
podsumowujących 2018 rok.

1984

HISTORIA

Śmierć za głoszenie prawdy
19 października 1984 roku
w Górsku koło Torunia ks. Jerzy Popiełuszko został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Wracał wówczas do Warszawy z mszy
św. w kościele p.w. św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. 30
października, obciążone kamieniami
zmasakrowane zwłoki ks. Popiełuszki wyłowiono z zalewu na Wiśle koło
Włocławka. Sprawcy mordu zostali
ujęci i skazani na kary od 14 do 25 lat
więzienia. Po interwencji szefa MSW
gen. Kiszczaka oraz amnestii wyroki
zmniejszono im odpowiednio od 4 lat
i 6 miesięcy do 15 lat. Nigdy nie ukarano politycznych mocodawców.
W czasie mszy św. w Bydgoszczy
ks. Jerzy wypowiedział swe ostatnie
słowa, swoisty duchowy testament.
A mówił m.in.: Zachować godność, by
móc powiększać dobro i zwyciężać zło
- to kierować się w życiu sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa z Prawdy i Miłości. Im więcej w człowieku jest
Prawdy i Miłości, tym więcej i sprawiedliwości. (…) Należy więc zdać sobie
sprawę z niesprawiedliwości i krzywdy,
jaką czyni się naszemu narodowi, w

zdecydowanej większości chrześcijańskiemu, gdy urzędowo ateizuje się go
za pieniądze wypracowane również i
przez chrześcijan, gdy niszczy się w duszach dzieci i młodzieży te wartości
chrześcijańskie, które wszczepiali im
od kolebki rodzice, wartości, które
zdawały wielokrotnie egzamin w tysiącletnich dziejach (…) Zwyciężać
zło dobrem to zachować wierność
Prawdzie. Prawda jest bardzo delikatną właściwością naszego rozumu
i demaskuje kłamstwa ludzi małych,
zalęknionych. Od wieków trwa nieprzerwanie walka z prawdą. Prawda
jest jednak nieśmiertelna.
Ks. Jerzy spoczął przy kościele
p.w. św. Stanisława Kostki w Warszawie. Jego pogrzeb (3 listopada 1984) przekształcił się w wielką manifestację patriotyczną.
Od tego czasu „S” trzyma warty
honorowe przy jego grobie. Szóstego czerwca 2010 papież Benedykt XVI ogłosił go błogosławionym, a w 2014 ks. Jerzy został
patronem „Solidarności”.
Czytaj także: Jan Paweł II
– papież pielgrzym...>>

Główne obchody rocznicy męczeńskiej śmierci odbywają się
w tym tygodniu w Warszawie, ale również Radio Gdańsk uczci ks.
Popiełuszkę. – W czwartek (17 października) o godz. 17:10 naszym
gościem będzie Krzysztof Żmuda z „Solidarności”, koordynator
w Regionie Gdańskim honorowych służb przy grobie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. W piątek w programie Gość dnia o godz. 8:30 o zamordowanym kapłanie porozmawiamy z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. O godz.
17:10 z kolei naszym gościem będzie Zbigniew Branach, pisarz,
którego książki poświęcone są zabójstwom księży w PRL. W sobotę
między godz. 17 a 18 na naszej antenie będzie wyemitowany dokument historyczny o bł. księdzu Jerzym Popiełuszce - zaprasza stacja.

WYDARZYŁO SIĘ


16.10.2003 r.
Tablice z 21 postulatami MKZ w
Gdańsku z sierpnia
1980 zostały
wpisane na listę
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.



19.10.1997 r.
Dwóch posłów
Akcji Wyborczej
Solidarność zawiesiło krzyż w sali
obrad Sejmu (wisi
do dzisiaj).



20.10.1952 r.
Sąd Najwyższy
zatwierdził wyrok
śmierci na gen.
Auguście Emilu Fieldor�e wydany przez
Sąd Wojewódzki
w Warszawie.

