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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Spotkanie 
Strzebielinkowców

Stowarzyszenie Strzebielinek 
zaprasza na spotkanie koleżeń-
skie w Strzebielinku i w Gniewinie 
18 sierpnia 2019 roku. O godz. 10 
w Strzebielinku, w Domu Pomocy 
Społecznej, spotkanie przy tablicy 
pamiątkowej na murze dawne-
go obozu internowanych, godz. 
11.30 msza św. w intencji Ojczyzny 
i zmarłych Kolegów w Kościele Pa-
ra�alnym pw. św. Józefa Rzemieśl-
nika w Gniewinie. Więcej…>>

Budujemy 
Bursztynowy Ołtarz 

Trwa kolejny etap budowy 
Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny 
w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. 
Wszystkich, którzy chcieliby wes-
przeć to dzieło prosimy o wpłaty na 
konto: Region Gdański NSZZ „Soli-
darność” ul. Wały Piastowskie 24; 80-
-855 Gdańsk, Bank Millennium Oddz. 
Gdańsk, nr 34 1160 2202 0000 0000 
6189 1527, z dopiskiem: „OŁTARZ”. 
Więcej…>>

Pod koniec sierpnia zostaną 
wręczone stypendia z Fundu-
szu Stypendialnego NSZZ „S”. 
Zachęcamy do wsparcia uzdol-
nionej i aktywnej młodzieży 
z województwa pomorskiego.  
Więcej...>>

Związkowy pluralizm w służbach 
mundurowych – ustawa podpisana

„Solidarność” 
przyjęła z wielkim 
zadowoleniem 
nowelizację ko-
deksu postępo-
wania cywilnego, 
która wprowadza 
przepis, że już sąd 

pierwszej instancji, jeśli uzna zwol-
nienie za bezprawne, skutecznie 
może nakazać dalsze zatrudnianie 
zwolnionego pracownika bez cze-
kania na prawomocne orzeczenie.

Zmiany te są bardzo pozytyw-
ne, długo czekaliśmy na taki ruch 
ze strony rządzących. Do tej pory 
działaczowi związkowemu przysłu-
giwała szczególna ochrona przed 
zwolnieniem, praktycznie jednak 
była ona �kcją. To po prostu był
martwy zapis. Pracodawca często 
wiedział doskonale, że łamie pra-
wo, ale mimo wszystko wyrzucał 
pracownika z pracy. Taki niesłusz-
nie zwolniony przewodniczący, 
czy członek komisji zakładowej, 
szedł do sądu, gdzie sprawy trwały 
rok, dwa lata, a często i dłużej. Co 
z tego, że w końcu wygrywaliśmy 
sprawę, gdy pokrzywdzony i jego 
rodzina przez czas procesu był po-
zbawiony środków do życia. Pra-
cownik często pomimo że zostawał 
przywrócony do pracy, otrzymywał 
zwrot utraconych zarobków tylko 
za trzy miesiące. Po nowelizacji, 
która wejdzie w życie w listopadzie 
br. pracodawca będzie musiał płacić 
wynagrodzenie pracownikowi do 
czasu rozstrzygnięcia sprawy przez 
sąd. Naszym zdaniem jest to bardzo 
dobre rozwiązanie. Jeszcze lepsze 
rozwiązanie byłoby jednak, gdyby 
sąd zasądzał od pracodawcy pełne 
odszkodowanie po przegranej spra-
wie, ale wypłacane nie z kasy �rmy,
ale z prywatnej kieszeni pracodawcy. 
Bo pracodawca z pełną świadomo-
ścią często łamie prawo. Zwalniając 
liderów związkowych wie doskona-
le, że przegra sprawę w sądzie. Mam 
nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 
uda się również to załatwić. 

Roman Kuzimski 
zastępca przewodniczącego  

ZRG NSZZ „Solidarność”

Lepsza ochrona 
pracowników

NASZYM ZDANIEM

Na hasło „Maraton 
Solidarności”

O�cjalnym Partnerem  25 Orlen
Maratonu Solidarności jest  Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku, które 
przygotowało bilety na bezpłatne 
zwiedzanie muzeum 13 i 14 sierp-
nia 2019 – we wtorek i środę przed 
25 ORLEN Maratonem Solidarności. 
Na hasło „Maraton Solidarności” do 
muzeum będzie mógł wejść każdy, 
kto zechce w tych dniach odwiedzić 
to szczególne miejsce. Polecamy 
i zapraszamy!

Już blisko 1000 osób z 30 krajów 
zapisało się na listę uczestników tego-
rocznego maratonu Solidarności. 25 
Orlen Maraton Solidarności odbędzie 
się 15 sierpnia 2019 roku na trasie Gdy-
nia – Gdańsk. Maraton Solidarności to 
nie tylko impreza sportowa. To także 
okazja do oddania hołdu poległym 
stoczniowcom w Grudniu 1970 roku 
oraz strajkującym w Sierpniu 1980 
roku. Inspiracją dla maratonu byli 
kurierzy, którzy przenosili meldunki 
między stoczniami Gdańska i Gdyni, 
dlatego bieg prowadzi przez całe Trój-
miasto. W tym roku wystartuje już po 
raz 25 na królewskim dystansie pełne-
go maratonu – 42 kilometrów i 195 
centymetrów.

– Pierwszy był bieg w 1981 
roku, od bramy stoczni w Gdyni do 
bramy stoczni w Gdańsku – mówił 
8 sierpnia br. podczas konferencji 
prasowej  Roman Kuzimski, zastęp-
ca przewodniczącego Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
– Nazywaliśmy go Biegiem Łączni-
ków, bo upamiętniał ludzi, którzy 
przenosili informacje i ulotki  mię-
dzy  trójmiejskimi stoczniami. 

Po raz pierwszy maraton „Soli-
darności” patronatem objął prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzej Duda. Nowością jest osobna 
klasy�kacja w ramach I Mistrzostw
Polski dla członków NSZZ „Solidar-
ność” kobiet i mężczyzn.  

Za dwa miesiące funkcjona-
riusze  służb mundurowych będą 
mogli dowolnie wybierać do ja-
kiego związku zawodowego chcą 
należeć.  

Ustawa o zmianie ustawy o Poli-
cji, ustawy o Straży Granicznej oraz 
ustawy o Służbie Więziennej pod-
jęta przez parlament z inicjatywy 
prezydenta Andrzeja Dudy staje się 
faktem. Nowelizacja  dotyczy rozsze-
rzenia praw funkcjonariuszy Policji, 
Straży Granicznej oraz Służbie Wię-
ziennej do tworzenia i wstępowania 
do związków zawodowych. O takie 
zmiany wnioskowała NSZZ „Soli-
darność”. NSZZ „S”, który opowiada 
się za wprowadzeniem pluralizmu 
związkowego wskazuje, że każdy 
człowiek ma prawo do spokojnego 
zgromadzania i stowarzyszania się 
oraz każdy ma prawo do tworzenia 
związków zawodowych. „Solidar-

Srebrny Maraton 
pod patronatem prezydenta 

Konferencja prasowa, 8 sierpnia 2019 r.
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ność” podkreśla, że dotychczasowa 
ustawa o policji ograniczała możli-
wość zrzeszania się i nie realizowała 
tych praw. 6 sierpnia br. prezydent 
RP podpisał ustawę o zmianie 
ustawy o Policji, ustawy o Straży 
Granicznej oraz ustawy o Służbie 
Więziennej. Nowe przepisy wejdą w 
życie po upływie 2 miesięcy od dnia 
ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
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http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stowarzyszenie-strzebielinek-spotkanie-kolezenskie-strzebielinkowcow-w-strzebielinku-w-gniewinie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/budujemy-bursztynowy-oltarz-ojczyzny
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102 mld zł

WYDARZYŁO SIĘ
 15.08.1940 r. 

Do obozu Au-
schwitz przywie-
ziono pierwszy 
transport więź-
niów z Warszawy.

 16.08.1919 r.  
Wybuchło  
I powstanie śląskie.

 18.08.1929 r.  
Powołano Zrze-
szenie Regionalne 
Kaszubów.

Sierpień w Stoczni Gdańskiej
HISTORIA 1980
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Walka „Solidarności” opiera się na wartościach ogólnoludzkich, na war-
tościach moralnych. Te wartości żyją głęboko w świadomości pracowni-
ków. Ponownie wprowadzając je otwarcie na scenę publiczną, „Solidar-
ność” zaczyna odkrywać ludziom na nowo, kim są, odkrywa korzenie 
polskiej tożsamości. Wartości te są ściśle związane z chrześcijańskim 
doświadczeniem osoby ludzkiej.

Profesor Rocco Buttiglione w Sali BHP, 3 czerwca 2019 r.

Tyle podatku PiT zapłacili Polacy w ubiegłym roku �skusowi. Było to
o prawie 13 proc. więcej niż rok wcześniej i blisko 100 proc. więcej niż 
10 lat temu. Według ekspertów to wynik rosnących płac, wychodzenia 
z szarej strefy i powstawania coraz większej liczby mikro�rm.

ZUS WYJAŚNIA

 14 sierpnia 1980 r., gdy stocz-
niowcy z porannej zmiany rozpo-
częli strajk w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina., w  kraju fala strajków 
właśnie opadała. Pretekstem do 
rozpoczęcia strajku było dyscy-
plinarne zwolnienie z pracy Anny 
Walentynowicz. Idąc śladem roz-
wiązywania kon�iktów z lipca 1980
r. 16 sierpnia dyrekcja zgodziła się 
na podwyżki o 1,5 tysiąca złotych, 
przywrócenie do pracy zwolnio-
nych działaczy WZZ, wypłatę do-
datku drożyźnianego, strajkujący 
otrzymali glejt bezpieczeństwa. 

Komitet Strajkowy z Lechem 
Wałęsą na czele zakończył strajk. 
Część strajkujących jednak nie 
zgadzała się z tą decyzją i żądała 
kontynuacji protestu, aż do speł-
nienia postulatów innych strajku-
jących zakładów pracy. Późnym 
popołudniem, dzięki determinacji 
części strajkujących, rozpoczął się 
strajk solidarnościowy. 

Nocą z 16 na 17 sierpnia 1980 r. 
delegaci 29 zakładów, powołali Mię-

dzyzakładowy Komitet Strajkowy. 
MKS opracował listę 21 postulatów. 
Najważniejsze z nich to: akceptacja 
niezależnych od partii i pracodaw-
ców wolnych związków zawodo-
wych, zagwarantowanie prawa do 
strajku oraz bezpieczeństwa straj-
kującym, przestrzeganie zagwa-
rantowanej w Konstytucji PRL wol-
ności słowa, druku i publikacji oraz 
przywrócenie do poprzednich praw 
ludzi zwolnionych z pracy po straj-
kach w 1970 i 1976 r., uwolnienie 
wszystkich więźniów politycznych. 
Kolejne postulaty miały charakter 
socjalny i �nansowy.

Gdy 23 sierpnia 1980 r. roz-
mowy ze strajkującymi podjęła 
delegacja rządowa, MKS reprezen-
tował już 400 zakładów. W dniu 
podpisania Porozumień Sierpnio-
wych 31 sierpnia 1980 r. w MKS 
zrzeszonych było już 800 prote-
stujących przedsiębiorstw. MKS 
przekształcił się później w Między-
zakładowy Komitet Założycielski 
NSZZ „Solidarność”.

Zbliżający się wielkimi krokami 
początek roku szkolnego i akade-
mickiego to pora, by przypomnieć 
uczniom i studentom o zasadach 
wypłaty renty rodzinnej oraz ko-
niecznych formalnościach.

Renta rodzinna przysługuje 
uprawnionym członkom rodziny 
zmarłego emeryta, rencisty lub oso-
by, która spełniała warunki wyma-
gane do uzyskania jednego z tych 
świadczeń. Uprawnieni członkowie 
rodziny to m. in. dzieci, dzieci współ-
małżonka oraz przysposobione. Pra-
wo do takiej renty mają także wnu-
ki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte 
na wychowanie i utrzymanie przed 
osiągnięciem pełnoletności, oprócz 
tych przyjętych na wychowanie 
w ramach rodziny zastępczej lub ro-
dzinnego domu dziecka. Uprawnio-
nym przysługuje jedna renta,  która 
w razie konieczności jest miedzy 
nich dzielona w równych częściach. 
Najniższa renta rodzinna wynosi  
1,1 tys. zł.

Renta rodzinna przysługuje do 
ukończenia 16 lat, jednak można ją 
otrzymywać do 25 roku życia, pod 
warunkiem nauki w szkole. ZUS 
przyznaje  ją  i wypłaca przez cały 

okres roku szkolnego, łącznie z wa-
kacjami. Uczniom świadczenie  wy-
płaca się  do końca sierpnia, a stu-
dentom do końca września.  Jeżeli 
szkoła, czy uczelnia w pierwszym 
zaświadczeniu wskaże całkowity 
okres trwania nauki, ZUS będzie 
wypłacał świadczenie przez cały 
ten czas. Zachowa jednak  prawo 
do kontroli, czy nauka jest faktycz-
nie kontynuowana.  Gdy nie został 
wskazany pełny okres nauki, to aby 
renta wypłacana była bez prze-
rwy, najpóźniej w ciągu miesiąca 
od ostatniej wypłaty trzeba złożyć 
wniosek wraz z zaświadczeniem 
o kontynuowaniu nauki.  Oznacza 
to, że wniosek trzeba złożyć do 
końca września (uczniowie) lub 
końca października (studenci).

Uczeń, który po maturze do-
stał się na studia, aby otrzymać 
rentę za wrzesień, zaświadczenie 
z uczelni musi dostarczyć najpóź-
niej do końca września. Formalny 
dokument informujący, że jest stu-
dentem może natomiast złożyć na 
początku października.

Krzysztof Cieszyński,  
Regionalny rzecznik prasowy ZUS  

województwa pomorskiego

Uczysz się lub studiujesz?  
Bez tego nie dostaniesz renty rodzinnej

Członkowie „Solidarności” podróżują po całej Polsce i świecie. Jed-
nym ze stałych punków takich imprez jest wspólne zdjęcie uczestników, 
często z �agą „Solidarności”. Prosimy o nadsyłanie zdjęć właśnie z takich
wyjazdów, do którego można dołączyć, ale niekoniecznie, krótki opis wy-
cieczki. W jesiennych numerach naszego pisma opublikujemy nadesłane 
fotogra�e, a tych którzy nadeślą zdjęcia nagrodzimy książkami. Zdjęcia
prosimy nadsyłać na maila: m.kuzma@solidarnosc.gda.pl.

Tym razem na zdjęciu uczestnicy wycieczki do Berlina, Poczdamu 
i Drezna organizowanej przez OZ NSZZ „Solidarność” w Federal-Mogul 
Bimet S.A.

Prześlij zdjęcie!

Uroczystości sierpniowe 2019
13 sierpnia – 9 września – prezentacja wystawy IPN Gdańsk „Anna Wa-
lentynowicz. Legenda Solidarności 1929–2010”, plac Solidarności 
15 sierpnia – Gdynia – Gdańsk (start – godz. 9), 25. Orlen Maraton Soli-
darności 
15 sierpnia – Gdańsk – od godz. 9.30 – złożenie wiązanek kwiatów pod 
pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana, następnie pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, potem pod pomnikiem Anny Walentyno-
wicz. Godz. 12.00 – Msza św. za Ojczyznę w bazylice Mariackiej 
18 sierpnia – Gniewino – Strzebielinek – spotkanie członków Stowarzy-
szenia Strzebielinek. 
O uroczystościach przypadających w kolejnych dniach będziemy infor-
mować w następnym IBIS-ie. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk

	Przycisk1803: 
	Przycisk1805: 
	Przycisk1806: 
	Przycisk8014: 
	Przycisk1056: 


