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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

Medal bez logo „S”

Przyznanie Medalu Wdzięczności i Solidarności Fransowi Timmermansowi stanowi przekroczenie
przyznanych ECS-owi uprawnień.
Jest kolejnym dowodem na upolitycznienie tej instytucji i stanowi
działanie na szkodę NSZZ „Solidarność”. Tak argumentuje Prezydium Komisji Krajowej swoją decyzję o cofnięciu ECS-owi prawa
do logotypu Związku na Medalu
Wdzięczności. Więcej...>>

„Newsweek”
musi przeprosić

Sąd Apelacyjny w Warszawie
odrzucił w całości apelację „Newsweeka” i podtrzymał wyrok sądu
pierwszej instancji. Chodzi o proces,
który Piotr Duda wytoczył„Newsweekowi” za serię publikacji mających
zdyskredytować szefa„Solidarności”.
Tygodnik prowadzony przez Tomasza Lisa musi opublikować przeprosiny i zapłacić karę �nansową.

„500+” dla
niepełnosprawnych

Można już składać wnioski
w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych będzie
rozpatrywał je od października.
Chociaż świadczenie potocznie
nazywane jest „500+ dla niepełnosprawnych”, to jednak nie stopień
niepełnosprawności jest tu decydujący, a posiadanie ważnego
orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Więcej...>>

Sala BHP oddziałem
Narodowego Muzeum
Morskiego

2 sierpnia br. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało do prowadzenia historyczną Salę
BHP w Gdańsku. W nowym oddziale NMM w dalszym ciągu będzie
prowadzona działalność wystawiennicza, naukowa i muzealna.
Będą odbywały się tu spotkania
solidarnościowych stowarzyszeń
kombatanckich, będą organizowane ważne dla „S” uroczystości.

Moc zmiany
rzeczywistości na lepsze

Pod znakiem
litery „S”

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

SKRÓTEM

Stypendyści 2019 r.
– Ruch „Solidarności” jednoczy
i ma dzisiaj cały czas wielką moc
zmiany rzeczywistości na lepsze
– powiedział premier Mateusz
Morawiecki w Gdańsku 31
sierpnia br., podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
Tegoroczne obchody najważniejszego święta „Solidarności” rozpoczęły się 31 sierpnia br. w bazylice
św. Brygidy, gdzie odprawiona została msza św. pod przewodnictwem
metropolity gdańskiego ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia. W uroczystym
nabożeństwie, obok związkowców
z „S” uczestniczyli parlamenatrzyści
i samorządowcy . Obecny był również premier Mateusz Morawiecki.
W homilii metropolita gdański mówił między innymi o obecnej roli
„Solidarności”. – To już nie czas, kiedy

„Solidarność” była marginalizowana,
czasem wręcz lekceważona. Wasz
głos jest nie tylko słyszalny, ale i słyszany, zauważony i ceniony, i ważny.
I to, z czym przychodzicie do struktur państwa, jest już wysłuchiwane.
Dialog z rządzącymi trwa. Po mszy
świętej jej uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów pod historyczną Bramą
nr 2 Stoczni Gdańskiej, a następnie
przeszli do Sali BHP, gdzie odbyło
się uroczyste posiedzenie Zarządu
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. W historycznym miejscu głos zabrał premier Mateusz Morawiecki (fragmenty przemówienia obok). Odczytano
również listy prezydenta Andrzeja
Dudy oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
Rocznicowe spotkanie zakończyło wręczenie 29 wybitnie
uzdolnionym uczniom stypendiów z Funduszu Stypendialnego
NSZZ „Solidarność”. Więcej...>>

Negocjacje „Solidarności” z rządem
W sierpniu br. odbyła się kolejna tura rozmów związkowo-rządowych zespołów roboczych. Do tej
pory udało się wprowadzić zapisy
umożliwiające pluralizm związkowy w służbach mundurowych,
wzmocnić ochronę pracowników
podlegających szczególnej ochronie, w tym działaczy związkowych.
Udało się również „odmrozić” odpis
na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych. Zrealizowany został
także postulat związkowy dotyczący wyłączenia dodatku za staż
pracy z kategorii minimalnego
wynagrodzenia za pracę. We wrześniu rozpoczną się uzgodnienia

ekspertów dotyczące zwolnienia
z podatku dochodowego od osób
�zycznych składek członkowskich
wnoszonych do związków zawodowych. Związkowcy i strona rządowa
omówili na sierpniowym spotkaniu również sprawę wynagrodzeń
w jednostkach sektora �nansów
publicznych. W poszczególnych
ministerstwach prowadzone są
prace mające na celu podniesienie
wynagrodzeń w jednostkach sektora �nansów publicznych jeszcze
w 2019 roku. W 2020 roku proponowany wzrost wynagrodzeń w tej
sferze powinien się ukształtować na
poziomie 6 procent. Więcej...>>

– Jest bardzo
wiele wydarzeń
ostatnich
lat,
które są różnie
i nte r p re towa ne i dzielą – to
naturalne. Tym
większą wartością jest ten wielki ruch Solidarności, który jednoczy i ma dzisiaj cały
czas wielką moc zmiany rzeczywistości na lepsze. Ten wspaniały
ruch Solidarności, to ruch jakiego
w historii świata nie było. Te 21
postulatów, które zmieniły nie tylko Polskę, ale zmieniły też historię
świata, od 2003 roku jest na liście
światowego dziedzictwa UNESCO.
Dzisiaj po latach wiemy, że
z tych wielkich pokojowych ruchów wywodzą się wielkie zmiany. Zmiany, które doprowadziły
do suwerenności, niepodległości
Rzeczypospolitej. (…)
Polskę opływa Wisła, ona też
jest w kształcie litery „S”. Można
więc śmiało powiedzieć, że cała
Polska jest pod znakiem litery
„S”. Pisaliśmy ją na murach w czasie stanu wojennego, była naszą
nadzieją. Tę nadzieję dawali też
działacze Solidarności sprzed lat
– Anna Walentynowicz, Andrzej
Kołodziej, Andrzej Gwiazda i wielu
innych. Wdzięczny jestem dzisiejszej „Solidarności” za waszą odpowiedzialną walkę o lepszą Polskę.
Jeśli dzisiaj patrzymy na naszą
politykę społeczną, to pamiętajmy, że u jej źródeł są mocne fundamenty gospodarcze, które były
możliwe tylko dzięki temu, że
państwo polskie potraktowaliśmy
jako wielką wartość. (…)
Życzę wszystkim ludziom „Solidarności”, wszystkim Polakom,
rąk uniesionych w kształt litery V.
Chcemy, żeby Polska była triumfująca i szczęśliwa. I pod znakiem
Solidarności, z ideałami Sierpnia
’80 Polska taka właśnie będzie.
Szczęść Boże!
Fragmenty wystąpienia premiera
Mateusza Morawieckiego
podczas uroczystego posiedzenia
Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”

Instytut Dziedzictwa
Solidarności

CYTAT TYGODNIA
Proszę o przebaczenie za historyczną winę Niemiec. I przyznaję się
do naszej nieprzemijającej odpowiedzialności .
prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier
podczas uroczystości z okazji 80 rocznicy
wybuchu II wojny światowej.

LICZBA TYGODNIA

od 70 do nawet 85 milionów

Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności” i Jarosław Sellin,
wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego po podpisaniu
porozumienia.
jąc” z tej historii nikogo – zapewNSZZ „Solidarność” wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
niał przewodniczący Piotr Duda.
Narodowego powołały do życia
– Ten instytut nie jest w kontrze
31 sierpnia br. Instytut Dziedzicani przeciw nikomu. Pokładaliśmy
twa Solidarności. Umowę o jego
wielkie nadzieje w Europejskim Cenustanowieniu podpisali w Sali BHP
trum Solidarności, ale przez lata jako
„Solidarność” widzimy, że byliśmy
Stoczni Gdańskiej przewodniczątam traktowani w sposób nie taki,
cy Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr
Duda i wiceminister kultury Jarojak byśmy chcieli. Postanowiliśmy, że
nie będziemy kwiatkiem do kożucha,
sław Sellin.
– Instytut Dziedzictwa Solidarbo chcemy mieć realny wpływ, a w
ności będzie pokazywał prawdzitamtej instytucji tego wpływu mieć
nie będziemy – mówił lider NSZZ „Sowe ideały „Solidarności”, będzie
pokazywał historię, nie „gumkulidarność”. Więcej...>>

PRAWNIK WYJAŚNIA

Zaległy urlop do końca września
Zgodnie z przepisami prawa
pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu
wypoczynkowego w tym roku
kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
Natomiast, zgodnie z art. 163 k.p.
urlopy powinny być udzielane
zgodnie z planem urlopów. Jeżeli
pracodawca nie sporządza planu
urlopu - a jest to możliwe w sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa
zakładowa organizacja związkowa
albo gdy zakładowa organizacja
związkowa wyraziła na to zgodę
– wówczas pracodawca ustala
termin urlopu po porozumieniu
z pracownikiem.
Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu
niewykorzystanego w terminie
ustalonym w myśl art. 163 k.p.
(czyli w terminie ustalonym w
planie urlopów bądź po porozumieniu z pracownikiem) należy
pracownikowi udzielić najpóźniej

do 30 września następnego roku
kalendarzowego. Zdaniem Sądu
Najwyższego w takim przypadku
pracodawca nie ma obowiązku
uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz
musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w przywołanym przepisie. Dla zachowania
wymagań wynikających z ustawy
wystarczy, że udzielony urlop
rozpocznie się najpóźniej dnia 30
września
Nieudzielenie pracownikowi
niewykorzystanego urlopu w terminie przewidzianym w art. 168
k.p. w większości przypadków
(poza przypadkami losowymi, np.
chorobą pracownika) stanowić
będzie wykroczenie przeciwko
prawom pracownika określone
w art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy,
zagrożone karą grzywny.
Stan prawny na 4.09.2019 r.
Maria Szwajkiewicz

FOT. MACIEJ WĄSIK

Tyle o�ar, według różnych szacunków, pochłonęła II wojna światowa. Z powierzchni globu zmiotła od 3 do 3,7 proc. ludzkości. Polska
straciła ponad 17 proc. ludności.

Zapraszamy na wystawę
W Sali BHP Stoczni Gdańskiej
można oglądać poplenerową wystawę malarstwa polskich artystów z Grodna i grodzieńszczyzny.
Przenieśli oni na płótna gdańskie
retrospekcje: obronę Poczy Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku,
Weterplatte, powstanie „Solidarności” oraz tematy z histotii II RP
związane z obroną Grodna i szerzej – wojną obronną z 1939 roku.
Wystawę Gdańsk – Grodno.
Wspólna historia, wspólne losy
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca: Małgorzata Kuźma
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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HISTORIA

Porozumienia Jastrzębskie
Porozumienia
Jastrzębskie,
zawarte 3 września 1980 r. były
trzecim po gdańskim i szczecińskim, dokumentem podpisanym
przez władze PRL i strajkujących
robotników. Komisję Rządową reprezentował wicepremier Aleksander Kopeć, a Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
jego przewodniczący – Jarosław
Sienkiewicz.
Do 21 postulatów wysuniętych
przez załogi strajkujących załóg
na Wybrzeżu MKS w kopalni „Manifest Lipcowy” dołączył m. in.:
podnoszenie wysokości zarobków
w ścisłej relacji ze wzrostem kosztów utrzymania, wprowadzenie
pułapu minimalnej i maksymalnej
płacy, zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w kopalniach
oraz powołanie Komisji Mieszanej
składającej się z przedstawicieli
rządu i MKS mającej za zadanie
nadzorować realizacje podpisanego porozumienia.

Pierwsze strajki na Śląsku
wybuchły na początku sierpnia
1980 r. w Zakładzie Tworzyw
Sztucznych ERG w Bieruniu i tarnogórskim Fazosie, lecz szybko
zostały wygaszone. W nocy z 27
na 28 sierpnia rozpoczął się strajk
w kopalni „Manifest Lipcowy”.
29 sierpnia rozpoczęły się rozmowy między komisją rządową
a MKS, gdy na Śląsku strajkowało
56 zakładów pracy, w tym 28 na 66
działających wówczas kopalń węgla. Porozumienie zawierające 29
postulatów zostało podpisane nad
ranem 3 września. Jastrzębski MKS
przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Robotniczy. Wkrótce
zawarto też porozumienia w FSM w
Tychach, Hucie Katowice, Bytomiu,
Siemianowicach Śląskich i Tarnowskich Górach. Na Śląsku powstało
sześć międzyzakładowych organizacji związkowych. Ich zjednoczenie
nastąpiło w lipcu 1981 r. Główną siedzibą związku było Jastrzębie Zdrój.
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można oglądać do 15 października br. Program do�nansowany został ze środków miasta Gdańska.

2.09.1939 r.
Niemcy założyli
obóz koncentracyjny w Stuttho�e.
Tego samego dnia
tra�ło tam 250 Polaków z Gdańska.



2.09.1945 r.
Powstała konspiracyjna organizacja
Wolność i Niezawisłość (WiN) pod
dowództwem płka
Jana Rzepeckiego.



5.09.1981 r.
W Gdańsku rozpoczął się I Krajowy
Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”.

