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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.

Z Łodzi do Krosna
W Krośnie zakończyła się 30 

edycja kolarskiego Międzynaro-
dowego Wyścigu Solidarności 
i  Olimpijczyków. Wyścig rozpoczął 
się w Łodzi, trasa liczyła nieomal 
900 km. Estończyk Norman Vah-
tra (Cycling Tartu) wygrał ostatni 
etap i triumfował w całej imprezie, 
obok niego na podium stanęli Pa-
tryk Stosz (CCC Development) i Ja-
son van Dalen (Metec-THK).

Kolejny holownik 
W Stoczni Remontowa Shipbu-

ilding 8 lipca zwodowano trzeci 
z serii sześciu holowników typu 
B860. Przeznaczony jest on dla Ma-
rynarki Wojennej RP. Nadano mu 
imię Mieszko. Długość holownika 
to 29 metrów, a załogę stanowi 10 
osób. Na uroczystości obecni byli 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „Solidarność” oraz Ro-
man Kuzimski, zastępca przewod-
niczącego.

ZUS rozda 50 mln
Zakład Ubezpieczeń Społecz-

nych ogłosił kolejny konkurs na do-
�nansowanie do projektów popra-
wiających warunki pracy. Wnioski 
mogą składać pracodawcy od 15 
lipca do 16 sierpnia 2019 r, a �nan-
sowanie może być przyznane raz 
na trzy lata. Finansowanie działań 
związanych z zapobieganiem wy-
padkom przy pracy i chorobom 
zawodowym to ustawowy obowią-
zek ZUS. Do�nansowane mogą być
działania pracodawców, których 
celem jest poprawa bezpieczeń-
stwa w miejscu pracy .

Pracownicy sądów 
wywalczyli podwyżki

– Na spotka-
niu 9 lipca, w któ-
rym uczestniczył 
również zastępca 
przewodniczą-
cego Zarządu 
Regionu Gdań-
skiego „S” Roman 

Kuzimski, członkowie „Solidarności” 
w Komendzie Miejskiej we Włocław-
ku jednogłośnie opowiedzieli się za 
przyłączeniem swojej organizacji 
do naszej Organizacji  Międzyza-
kładowej. Jest to na pewno dowód 
uznania dla naszej działalności. To, 
co najważniejsze przed nami, to 
zbudowanie struktury branżowej, 
która jednoczyłaby wszystkich pra-
cowników podległych MSWiA oraz 
ABW, a więc też na przykład związ-
kowców z urzędów wojewódzkich. 
Taka silna reprezentacja dałaby 
nam możliwość skuteczniejszego 
negocjowania z pracodawcą. Bar-
dzo istotne są dla nas wynagrodze-
nia, ponieważ obecnie nasza grupa 
zawodowa plasuje się na ostatnim 
miejscu pod względem wysokości 
wynagrodzeń w całej budżetówce. 
Przy obecnym wzroście minimalne-
go wynagrodzenia za chwilę może 
okazać się, że 70 procent cywilnych 
pracowników Policji będzie zara-
biać najniższą krajową. Następuje 
spłaszczenie wynagrodzeń, co 
szczególnie jest niekorzystne przy 
zróżnicowaniu zadań, jakie wy-
konują poszczególni pracownicy. 
Poza tym utrudniony jest nabór 
nowych pracowników. Za takie 
pieniądze nikt nie chce pracować. 
Jak najszybciej powinno nastąpić 
tworzenie systemu wynagrodzeń 
obejmującego całą sferę budże-
tową. Jestem przeciwniczką tego, 
co się obecnie dzieje, gdy silniej-
si uzyskują podwyżki takie, jakie 
chcą, a słabsze grupy dostają 
mniej. U nas postępuje stałe zróż-
nicowanie między wynagrodze-
niami funkcjonariuszy a wynagro-
dzeniem pracowników cywilnych. 

Iwona Adamczyk-Rosinka 
przewodnicząca Komisji 

Międzyzakładowej NSZZ „S” 
Pracowników Policji, ABW, SG 

z siedzibą  w Gdańsku

Potrzebny jest 
system wynagrodzeń

NASZYM ZDANIEM

Wynagrodzenia pracowników 
sądów i prokuratur wzrosną o 450 
zł na etat od października tego roku 
oraz o kolejne 450 zł od stycznia 
2020 roku – to najważniejszy zapis 
porozumienia podpisanego wie-
czorem 4 lipca przez „Solidarność” 
oraz pozostałe związki zawodowe z 
kierownictwem Ministerstwa Spra-
wiedliwości. Porozumienie kończy 
trwający od 7 maja protest prowa-
dzony w miasteczku namiotowym 

przed gmachem resortu. – Osią-
gnęliśmy sukces. Dziękuję wszyst-
kim, którzy mieszkali w naszym 
miasteczku, oraz tym, którzy nas 
wspierali. Wytrzymaliśmy w tych 
namiotach 2 miesiące, bo wierzy-
liśmy, że cel jest możliwy do osią-
gnięcia. Nie daliśmy się podzielić, 
dlatego wygraliśmy – powiedziała 
po podpisaniu porozumienia Edyta 
Odyjas, przewodnicząca „Solidar-
ności” pracowników sądownictwa.

9 lipca w Warszawie odbyło się 
kolejne spotkanie związkowo-rzą-
dowego zespołu negocjacyjnego. 
– Kolejne postulaty „Solidarności” 
już są w trakcie realizacji. Na ostat-
nim spotkaniu zespołu rozmawiali-
śmy między innymi o wynagrodze-
niach pracowników opłacanych z  
�nansów publicznych i wliczeniu
składki związkowej w koszty uzy-
skania przychodu pracownika 
– mówi Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
członek zespołu negocjacyjnego. 
Ostatnio Rada Ministrów przyjęła 
projekt o zmianie ustawy o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę, 
teraz tra� on do Sejmu. Zgodnie
z nowymi przepisami od stycznia 

2020 r. do płacy minimalnej nie 
będzie można wliczać dodatku za 
staż pracy, a więc dodatku wyni-
kającego z osiągnięcia ustalone-
go okresu zatrudnienia. Obecnie 
pracownik z dłuższym stażem pra-
cy, otrzymujący wynagrodzenie 
na poziomie minimalnym, może 
mieć niższe wynagrodzenie za-
sadnicze niż osoba nowo zatrud-
niona. NSZZ „Solidarność” jeszcze 
na etapie konsultacji społecznych 
zwracał uwagę, że konieczne są 
dalsze analizy co do wymiaru pła-
cy minimalnej. Zdaniem naszego 
Związku należy poddać analizie 
wszystkie składniki uwzględniane 
przy obliczaniu wynagrodzenia 
minimalnego i zasadność ich wy-
łączenia. 

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

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.patrioteka.pl/lwy-nadchodza,p4973


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

1 mln 700 tys.

WYDARZYŁO SIĘ
 11.07.1943 r. 

Krwawa niedziela. 
Kulminacja tzw. 
rzezi wołyńskiej. 
Z rąk nacjonali-
stów ukraińskich 
(OUN i UPA) w la-
tach 1943/1944 
zginęło ok. 100 tys. 
Polaków.

 12.07.2002 r.  
Prof. Henryk 
Skarżyński jako 
pierwszy na świe-
cie przeprowadził 
operację wszcze-
pienia implantu 
ślimakowego 
w częściowej 
głuchocie.

 12.07.1945 r. 
Obława augustow-
ska. Wojska NKWD 
otoczyły Puszczę 
Augustowską 
aresztując ok. 
2000 osób. Los 600 
osób jest do dzisiaj 
nieznany.

Lubelski lipiec
HISTORIA 1980
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PYTANIE TYGODNIA
Nasza opowieść była i jest zgodna z historyczną prawdą. Nie 
uciekniemy od prawdy, że historia II wojny światowej zaczęła się 
i zakończyła dla Polski tragicznie. Historia Westerplatte to opowieść 
o niemieckim ataku i o polskiej obronie. To miejsce, w którym 
chcemy pokazać całą wojnę obronną 1939 roku, aż do bitwy pod 
Kockiem. Ale zaznaczymy oczywiście, że walka o niepodległość była 
prowadzona nadal. Nie może też w tym miejscu zabraknąć szerszej 
re�eksji o wymiarze ideowym Westerplatte i znaczeń nadawanych
temu symbolowi na przestrzeni kolejnych dekad.

dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Tyle rodzin do 8 lipca br. złożyło nowy wniosek w ramach rozszerzo-
nego programu 500+. Obecnie składa się jeden wniosek na wszystkie 
dzieci i nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Młodzi a związek zawodowy
MACIEJ TYCZYŃSKI, przewodniczący Krajowej 
Sekcji Młodych „S”, lekarz kardiolog 
inwazyjny

– W Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” 
działamy wielotorowo, aby zachęcać młodych ludzi do 
wstępowania do Związku. Przede wszystkim staramy się 
dotrzeć do nich z informacją. Ja osobiście patriotyzmu 

uczyłem się od swojego dziadka, który walczył o wolną Polskę. Dodatkowo 
w szpitalu, w którym pracuję, miałem związkowego mentora, który wpro-
wadzał mnie do „Solidarności” od początku mojej pracy. Nie oszukujmy się, 
jednak dla większości młodych ludzi sprawy ideowe nie są najważniejsze, 
dlatego ważne jest, żeby na początku ich czymś zachęcić do zaintereso-
wania się naszym Związkiem.  Jako struktura związkowa reprezentująca 
młodych uczestniczymy w radach dialogu społecznego, opiniujemy akty 
prawne dotyczące młodych. Staramy się również problematykę kodeksu 
pracy i związków zawodowych przenieść na grunt uczelni wyższych. 

Od 1 lipca 1980 r. zaczęła obo-
wiązywać podwyżka cen mięsa 
i wędlin. Tego dnia zastrajkowali 
robotnicy WSK PZL-Mielec (straj-
kowali do 5 lipca), „Ursus” w Ursu-
sie, „Autosan” w Sanoku, „Ponar” 
w Tarnowie, ZM „Pomet” w Pozna-
niu (do 4 lipca). W województwie 
gdańskim strajkowała FPS „Polmo” 
w Tczewie (2 do 4 lipca) oraz PGR w 
Grabowie k. Kościerzyny (8 lipca). 

8 lipca 1980 r. w świdnickiej 
Wytwórni Sprzętu Komunikacyj-
nego PZL Świdnik rozpoczął się 
strajk, gdy cena obiadu w zakła-
dowej stołówce skoczyła z 10 zł 20 
gr na 18 zł 10 gr. Od 8 do 24 lipca 
1980 r. strajki objęły ponad 150 za-
kładów, głównie na terenie ówcze-
snego województwa lubelskiego, 
z czego aż 91 w samym Lublinie. 
Pracę przerwały m.in. ASO „Polmo-
zbyt” w Lublinie, Fabryka Maszyn 
Rolniczych „Agromet”, Lubelskie 
Zakłady Naprawy Samochodów, 
Fabryka Samochodów Ciężaro-
wych, Lubelskie Zakłady Przemy-
słu Skórzanego, Zakłady Mięsne, 

Lubelska Fabryka Wag, Zakłady 
Jajczarsko-Drobiarskie, „Herbapol”. 
16 lipca 1980 r. do strajku dołączy-
ła lokomotywownia w Lublinie i 
lubelski węzeł kolejowy PKP. 

W znacznie mniejszym stop-
niu, fala strajków objęła także wo-
jewództwa chełmskie, bialskopo-
dlaskie i zamojskie. Skala zjawiska 
wydaje się imponująca wobec 177 
zakładów pracy, jakie w lipcu 1980 
r. strajkowały według władz w ca-
łym kraju. Pod koniec lipca stanął 
Port Gdynia i lokomotywownie 
PKP w Gdyni Chyloni i Grabów-
ku. Postulaty dotyczyły podwyżki 
płac, poprawy zaopatrzenia oraz 
warunków pracy. Władze szły na 
ustępstwa płacowe, gwarantowa-
ły bezpieczeństwo strajkującym 
oraz zgadzały się na nowe wybory 
do rad zakładowych. 

Środki masowego przekazu 
PRL informowały o „przerwach 
w pracy”, ani razu nie używając 
słowa strajk. Tak więc preludium 
do „sierpnia” na Wybrzeżu stano-
wił lubelski lipiec.

PRAWNIK WYJAŚNIA

Od 12 lipca 2019 r. wchodzi w ży-
cie ustawa zakazująca kopiowania 
dokumentów publicznych. Nowe 
przepisy mają na na celu zwiększenie 
ochrony danych osobowych.

Dokumenty publiczne zostały 
podzielone na 3 kategorie:
 I kategoria – najważniejsze 

dokumenty osobiste – dowód 
osobisty, paszport, prawo jaz-
dy, dowód rejestracyjny, legity-
macje służbowe,

 II kategoria – m.in. dokumenty 
potwierdzające wykształcenie, 
świadectwa dojrzałości,

 III kategoria – dokumenty ma-
jące wpływ na bezpieczeństwo 
obrotu gospodarczego – kon-
cesje, pozwolenia, licencje, le-
gitymacje szkolne i studenckie.
Dowód osobisty pozostawiony 

w zastaw za wypożyczony kajak, 
czy zgubiony portfel, kopiowanie 
dokumentów przez �rmę wypoży-
czającą samochód – to najczęstsze 

przypadki, gdy dochodzi do posłu-
żenia się przez osoby nieupraw-
nione, dokumentem tożsamości 
w celu np. zaciągnięcia kredytu.

Od 12 lipca niedozwolone bę-
dzie zatrzymanie, jak również kse-
rowanie dokumentu tożsamości 
– �rmy będą mogły co najwyżej
prosić o okazanie dowodu i spi-
sanie danych niezbędnych do za-
warcia umowy.

Za złamanie zakazu będzie 
groziła grzywna, kara ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

Zakaz nie dotyczy sytuacji, gdy 
określonym osobom przysługuje 
szczególne uprawnienie do spo-
rządzenia kopii dokumentu oraz 
w sektorze bankowym.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 
22 listopada 2018 r. o dokumentach 
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 53)
Stan prawny na 10.07.2019 r .

Maria Szwajkiewicz

Nowe przepisy zakazują kopiowania 
dokumentu tożsamości

Już ponad 11 tysięcy elektronicz-
nych legitymacji NSZZ „Solidarność” 
zostało wydanych w Regionie Gdań-
skim, następne sto jest wprowadzo-
ne do systemu. Nowa legitymacja 
oprócz funkcji, które miała stara 
książeczka daje nowe możliwości. 
Między innymi zapis odprowadza-
nia składek  jest automatyczny, nie 
trzeba na niej stawiać pieczątki, aby 
uwiarygodnić opłacenie składki. Od 
ponad roku posiadacze elektronicz-
nej legitymacji NSZZ „Solidarność” 
mogą skorzystać z rabatów na sta-
cjach LOTOS, a od lipca 2019 roku 
także z 10 proc. zniżki na ubezpiecze-
nia w PZU, w ramach programu  „Klub 
PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. 

Z legitymacją „S” łatwiej i taniej

Dodatkową ofertę  dla członków Klu-
bu PZU Pomoc NSZZ „Solidarność” 
przygotowuje także Bank Pekao S.A. 
O zasadach uzyskania zniżek pisze-
my na naszej stronie internetowej 
(LOTOS, PZU). Jednak, aby z nich sko-
rzystać należy w pierwszej kolejności 
wyrobić legitymację elektroniczną, 
w tym celu trzeba zwrócić się do ma-
cierzystej organizacji związkowej.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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