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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

LWY NADCHODZĄ. Jak obronić chrześcijańską Europę? Książka 
Wladimíra Palko już teraz po polsku. Poznaj szokujące fakty. Książka 
obnażająca mroczne kulisy instytucji unijnych. Komunizm narodził 
się w Brukseli… Już do nabycia: www.patrioteka.pl.

Unia Lubelska 
W Lublinie 30 czerwca br. od-

były się uroczystości 450-lecia 
Unii Lubelskiej. Rozpoczęły się 
ekumeniczną mszą w bazylice oo. 
Dominikanów, gdzie przed 450 
laty podpisano dokument. Wzięli 
w nich udział parlamentarzyści, 
marszałkowie Sejmu i Senatu, 
przewodniczący Seimasu, pre-
mier, a w rocznicowej mszy świę-
tej w archikatedrze lubelskiej kilka 
tysięcy wiernych. Przybyli goście 
z Łotwy, Estonii, Ukrainy, Czech, 
Węgier i Litwy. 

Rondo ks. Jastaka
Uroczystość nadania rondu 

imienia ks. Hilarego Jastaka połą-
czona z odsłonięciem pamiątko-
wej tablicy odbyła się w środę, 26 
czerwca br. w Wejherowie. Ksiądz 
prałat, dr teologii i kapelan „S” 
podczas wydarzeń grudniowych 
1970 wspierał rodziny osób zabi-
tych i rannych. 17 sierpnia 1980 
roku na prośbę stoczniowców 
odprawił mszę św. w Stoczni im. 
Komuny Paryskiej.  

Kolarze „S”
2 lipca br. wystartował w Ło-

dzi XXX Międzynarodowy Wyścig 
Solidarności i Olimpijczyków. Po 
pasjonującym pierwszym etapie 
do Sieradza liderem został Holen-
der Arvid De Kleijn. Wyścig, pod 
logo naszego Związku, odbywa 
się dzięki staraniom Regionu 
Łódzkiego „Solidarności”.  Pięcio-
etapowe zawody z metą w Kro-
śnie zgromadziły 120 kolarzy  
z 9 krajów. 

Cześć górnikom! 
Łączymy się w bólu z rodzi-

nami, bliskimi i przyjaciółmi tra-
gicznie zmarłych oraz wszystkimi 
poszkodowanymi w tej tragedii. 
W tych trudnych chwilach pogrą-
żeni w smutku i modlitwie jeste-
śmy razem z Wami - w imieniu 
NSZZ „Solidarność” kondolencje 
z powodu śmierci trzech górni-
ków po wstrząsie 2 lipca br. w ka-
towickiej kopalni Murcki-Staszic 
złożył Piotr Duda, przewodniczą-
cy KK NSZZ „S”.

Zbliżenie stanowisk

KK NSZZ „S” 26 i 27 czerwca po 
raz pierwszy spotkała się w Olszty-
nie. Związkowi liderzy omówili za-
łożenia przyszłorocznego budżetu 
pod kątem wzrostu nakładów 
�nansowych na płace w sferze
�nansów publicznych. Związek
oczekuje 15 proc. wzrostu, aby 
zatrzymać odpływ pracowników 
budżetówki i skutecznie nadra-
biać zaległości, a rząd proponuje 6 
proc. Przy wysokości przyszłorocz-
nej płacy minimalnej rozbieżność 
stanowisk jest mniejsza. Pozytyw-
nie oceniono zbliżającą się nowe-
lizację wprowadzającą pluralizm 
związkowy w służbach munduro-
wych.  

Krajówka przyjęła stanowiska 
na temat polityki klimatycznej UE 
(KK NSZZ „S” z aprobatą przyjęła 
odrzucenie przez polską delegację 
wniosków końcowych z czerwco-
wego szczytu Rady Europejskiej, 
dotyczących kolejnego zaostrzenia 
polityki klimatyczno-energetycz-
nej Unii Europejskiej) oraz potę-
piające akty profanacji wizerunków 
i przedmiotów kultu religijnego. 
NSZZ „Solidarność” opierając swoje 
działania na gruncie etyki chrześci-
jańskiej i katolickiej nauki społecz-
nej uważa za swój obowiązek obro-
nę wartości chrześcijańskich. 
Czytaj więcej i zobacz stanowi-
ska Komisji Krajowej…>>

Stan negocjacji między rządem 
a NSZZ „S” – to główny temat po-
siedzenia ZRG NSZZ „S”, które od-
było się 1 lipca br. W opinii Krzysz-
tofa Dośli, przewodniczącego ZRG 
i uczestnika związkowo-rządowe-
go zespołu negocjacyjnego na-
stąpiło zbliżenie stanowisk i część 
ustaleń, jak te o pluralizmie związ-
kowym w „mundurówce”,  została 
lub zostanie skierowana na ścież-
kę legislacyjną.

Poseł PiS Janusz Śniadek wy-
mienił z kolei zmiany legislacyjne 
ważne z punktu widzenia pra-
cowników, m.in. przepisy znowe-
lizowanej ustawy dotyczące „500 

plus”, przyznające świadczenie 
na pierwsze dziecko, przychody 
uzyskiwane przez osoby do 26 
roku życia  wolne od podatku od 1 
sierpnia br., prace nad obniżeniem 
podatku dochodowego PIT z 18 
do 17 proc.  Debatowano też nad 
odliczaniem związkowej składki 
od dochodu, dostosowania uzy-
skania świadczenia z PPK do wie-
ku emerytalnego. Członkowie ZRG 
przyjęli stanowisko skierowane do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dotyczące szkolnictwa 
wyższego w sektorze budownic-
twa okrętowego i oceanotechniki.   

Stanowisko tutaj…>>

Budżetówka, klimat i wartości 

Stanowisko 
naszego Związku 
w sprawie poli-
tyki klimatycznej, 
przyjęte podczas 
ostatniego posie-
dzenia Krajówki, 
daje wsparcie 

działaniom rządu, dzięki którym 
na zakończonym ostatnio unijnym 
szczycie zablokowane zostały za-
pisy o dojściu Unii Europejskiej do 
tzw. neutralności klimatycznej do 
2050 roku, które zrodziłyby gigan-
tyczne koszty dla naszej gospodarki 
i gospodarstw domowych. Polska 
wśród emitentów CO2 zajmuje od-
ległe miejsce.  Cała roczna unijna 
emisja dwutlenku węgla to jedynie 
ok. 9 proc. emisji światowej. Prym 
w tym rankingu wiodą gospodarki 
Chin, USA, Indii, Rosji.  

Polska wykonała ogromny wy-
siłek dotyczący redukcji CO2 i z na-
wiązką wypełniła zobowiązania 
protokołu z Kioto. Jak żaden inny 
kraj europejski realizujemy jego po-
stanowienia systematycznie ogra-
niczając emisję CO2. Czynimy to 
w sposób ewolucyjny. Gospodarka 
rewolucji w kosztach energii mogła-
by nie wytrzymać. Rygorystyczne 
zapisy o tzw. osiągnięciu neutralno-
ści klimatycznej do 2050 r. zuboży-
łoby  mieszkańców naszego kraju, 
oznaczałaby likwidację setek tysięcy 
miejsc pracy. Nie bylibyśmy w stanie 
dodatkowych kosztów ponieść. 

Drugie stanowisko przyjęte 
przez Krajówkę potępia akty agresji 
wymierzone w symbole religijne. 
Jesteśmy bowiem narodem i pań-
stwem mocno osadzonym w dzie-
jach i kulturze Europy, która swe 
korzenie i siły twórcze czerpie z na-
uki społecznej Kościoła oraz chrze-
ścijańskich tradycji i wartości. Dzia-
łania uderzające w te fundamenty 
spowodują  nieprzewidziane co do 
swej skali skutki społeczne. Wiemy 
z historii, całkiem nieodległej, na 
przykładzie społeczeństw, którym 
zdarzyło się odejść od swych korze-
ni i odciąć się od tradycji, iż zrodziło 
to fatalne dla nich skutki.    

Krzysztof Dośla 

Gospodarka  
i system wartości 

NASZYM ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/dokumenty_zrg/dokumenty-zrg-2019/stanowisko-zrg-nszz-solidarnosc-ws-szkolnictwa-wyzszego-dla-budownictwa-okretowego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/komisja-krajowa-w-olsztynie-o-podwyzkach-w-budzetowce-klimacie-obronie-wartosci
http://www.patrioteka.pl/lwy-nadchodza,p4973


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

870 mld zł

WYDARZYŁO SIĘ
 1.07.1569 r.  

Zaprzysiężono 
unię polsko-li-
tewską, powstała 
Rzeczpospolita 
Obojga    Narodów.  

 1.07.1980 r.  
Rozpoczęły 
się strajki na 
Lubelszczyźnie 
(po podwyżce cen 
żywności).

 4.07.1950 r.  
Nadano pierwszą 
audycję Rozgłośni 
Polskiej Radia 
Wolna Europa.
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Nie może być tak, że w naszym kraju pod hasłem walki o państwo pra-
wa formułuje się roszczenia o to, żeby prawo było inne dla tego, czyja 
pozycja społeczna jest silna, a inne dla tego, czyja pozycja społeczna 
jest słaba i żeby roszczenia te były uwzględniane.

Lech Kaczyński, prezydent RP

Tak gigantyczną sumę zapłaciłaby Polska za dekarbonizację, którą 
próbowano przeforsować podczas ostatniego szczytu UE jako zapis 
o „osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku”.

Od 2 do 5 lipca 1981 r. w Te-
atrze Muzycznym w Gdyni odbyła 
się pierwsza tura I Walnego Zebra-
nia Delegatów NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego (II tura odbyła się 13–17 
lipca). Sześciuset delegatów repre-
zentowało rzeszę 870 tys. członków 
Związku z 2008 organizacji zakła-
dowych. Przyjęto m.in. uchwały 
dotyczące projektu ustawy o samo-
rządzie przedsiębiorstw, środkach 
masowego przekazu, czystości wód 
Zatoki Gdańskiej oraz organizacji 
regionalnej Związku (zostały utwo-
rzone oddziały terenowe ZRG). Pod-
jęto decyzję o powołaniu tygodnika 
„Samorządność” z Lechem Bądkow-
skim jako redaktorem naczelnym. 
Został powołany regionalny Fun-
dusz Społeczny.

WZD ogłosiło też strajk pra-
cowników poligra�i i kolportażu 
oraz poparło marsze protestacyjne 
Komitetu Obrony Więzionych za 
Przekonania, utworzonego przez 
„S” i NSZ w obronie m.in. działaczy 
KPN, braci Kowalczyków, skaza-

nych za wysadzenie uczelnianej 
auli w Opolu w proteście wobec 
masakry w grudniu 1970. Delegaci, 
w obronie wolności słowa, wysto-
sowali list do marszałka Sejmu PRL 
domagając się  wprowadzenia do 
szerszego rozpowszechniania �l-
mu pt. „Człowiek z żelaza”., którego 
dystrybucję utrudniano.  

Wybrano 61 członków Zarządu 
Regionu Gdańskiego, Regionalną 
Komisję Rewizyjną oraz dele-
gatów na I KZD NSZZ „S”. W wy-
borach do władz regionalnych 
Związku zwyciężyli stronnicy 
Lecha Wałęsy. 20 lipca 1981 r. wy-
brano Prezydium ZRG w składzie: 
Lech Wałęsa (przewodniczący), 
Stanisław Fudakowski, Bogusław 
Gołąb, Maria Grubba, Jacek Kłys, 
Andrzej Kozicki, Bogdan Lis, Kon-
rad Marusczyk, Jacek Merkel, An-
drzej Opiela, Jan Samsonowicz, 
Zdzisław Złotkowski. W listopa-
dzie 1981 r. Jacka Merkela i Jana 
Samsonowicza zastąpili Adam 
Drąg i Zbigniew Lis.

Do Pracowniczych Planów Kapi-
tałowych od 1 lipca 2019 r. przystą-
piły �rmy zatrudniające co najmniej
250 osób (według stanu na 31 grud-
nia 2018 r.).  Pracownicze Plany Kapi-
tałowe są formą grupowego oszczę-
dzania na cele emerytalne. Do PPK 
zostaną zapisani wszyscy pracujący 
Polacy w wieku od 19 do 55 lat, czyli 
11 mln osób – 9 mln pracujących w 
sektorze prywatnym, 2 mln w sekto-
rze publicznym. Zapis będzie auto-
matyczny (z możliwością rezygnacji 

Od 1 lipca 2019 roku świadcze-
nie wychowawcze przysługuje na 
wszystkie dzieci do 18. roku życia, 
bez względu na dochody uzyskiwa-
ne przez rodzinę. Wniosek o świad-
czenie wychowawcze można zło-
żyć po 31 lipca w gminie, w której 
mieszkamy, listownie za pośrednic-
twem Poczty Polskiej oraz od 1 lipca 

przez Internet. E-wniosek o świad-
czenie wychowawcze można złożyć 
za pomocą portalu Emp@tia.pl, PUE 
ZUS oraz bankowości elektronicz-
nej. Wnioski składamy od 1 lipca do 
30 września 2019 r. Gdy wniosek 
zostanie złożony później – wypłata 
będzie obowiązywać od momentu 
jego złożenia. Więcej...>>

500 plus po nowemu

Rusza PPK

Zniżki dla członków naszego 
Związku oferuje PZU w programie 
„Klub PZU Pomoc dla NSZZ So-
lidarność”. Członkowie NSZZ „S” 
mogą liczyć na 10 proc. zniżki na 
ubezpieczenia w PZU dzięki poro-
zumieniu podpisanym 28 czerwca 
br. przez Piotra Dudę, przewodni-
czącego KK NSZZ „S”, Pawła Surów-
kę, prezes PZU i Michała Krupiń-
skiego, prezesa Banku Pekao S.A.

Warunkiem przystąpienia 
do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ 

„Solidarność” jest wypełnienie 
formularza dostępnego na stro-
nie: https://klubpzupomoc.pzu.
pl/nszz-solidarnosc 

Po dokonaniu aktywacji w Klu-
bie każdy otrzyma kartę upraw-
niającą do 10 proc. zniżki i ma 
udać się do agenta PZU SA. Zniżka 
dotyczy umów z rocznym okre-
sem ubezpieczenia. Przysługuje 
ona m.in  na PZU Auto, PZU Dom; 
PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rol-
ne oraz OC osób �zycznych.

Związkowcy z Austrii 

Grupa kilkunastu związkowców, zrzeszonych w austriackiej centrali 
związkowej OÖ Gebietskrankenkasse (OÖGKK), odwiedziła 28 czerwca 
br. Gdańsk, w tym m.in. zakłady Dr.Oetker w Gdańsku Oliwie. Jednym 
z punktów programu były spotkania ze związkowcami z NSZZ „S”.  

Nasz stażowy postulat
Po wyłączeniu z minimalne-

go wynagrodzenia dodatków 
za pracę nocną czas na dodatek 
stażowy. Rząd przyjął projekt no-
welizacji ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, przed-
łożony przez ministra rodziny, 
zaakceptowany przez Radę Dia-
logu Społecznego. Jeśli nowela 
przejdzie będzie to realizacja po-
stulatu NSZZ „S”, a rok 2019 bę-
dzie ostatnim, w którym dodatek 
stażowy będzie wliczany do mi-
nimalnego wynagrodzenia (teraz 
pracownik z dłuższym stażem 

pracy, otrzymujący wynagrodze-
nie  minimalne, może mieć niż-
sze wynagrodzenie zasadnicze 
niż osoba nowo zatrudniona). 
To dobra informacja dla 1,5 mln 
Polaków, pracujących za „mini-
mum”. Zdefiniowano „dodatek za 
staż pracy”, jako dodatek do wy-
nagrodzenia przysługujący pra-
cownikowi z tytułu osiągnięcia 
ustalonego okresu zatrudnienia. 
Od 1 stycznia 2020 r. minimalne 
wynagrodzenie wynosić będzie 
najpewniej 2450 zł brutto. Aktu-
alnie to 2250 zł brutto. 

PZU dla „Solidarności”

z programu). By nie uczestniczyć w 
PPK, trzeba będzie złożyć deklarację 
w miejscu zatrudnienia. Pracownicy 
pomiędzy 55 a 70 rokiem życia będą 
zawierali umowę o prowadzenie ra-
chunku w ramach PPK wyłącznie na 
swój wniosek.

Więcej…>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pracoiwnicze-plany-kapitalowe-oszczedzamy-wspolnie-z-pracodawca-panstwem
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