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Tylu niemieckich policjantów odniosło obrażenia podczas starć z chuliganami 
usiłującymi zablokować szczyt G20 w Hamburgu.iBiS
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Modlitwa 
za księdza prałata

Dzisiaj, 12 lipca, o godz. 18.30, 
w bazylice św. Brygidy w Gdańsku, 
zostanie odprawiona msza św. 
upamiętniająca siódmą rocznicę 
śmierci ks. prałata Henryka Jan-
kowskiego. Więcej…>>

Przyjazny pracodawca
Ruszyła dziesiątą edycja konkur-

su Pracodawca Przyjazny Pracowni-
kom. Jego celem jest promowanie 
tych pracodawców, którzy wyróż-
niają się w stosowaniu dobrych 
praktyk w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa pracy, stosują sta-
bilność zatrudnienia, przestrzegają 
zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe. Akcja nada-
wania tytułu Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom zainicjowana zosta-
ła przez KK NSZZ „Solidarność” 
w 2008 roku. Więcej…>>

Bibliotekarze gdańskiej 
PAN protestują

Komisja Zakładowa NSZZ „Soli-
darność” PAN Biblioteki Gdańskiej 
złożyła petycję do Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego o noweliza-
cję rozporządzenia z 1 marca 2011 r. 
w sprawie warunków wynagrodze-
nia dla pracowników pomocniczych 
jednostek naukowych i innych PAN. 
Bowiem płace pracowników, regu-
lowane przez owe rozporządzenie 
są sprzeczne z kolejnym przepisem, 
czyli Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z 9 września 2016 r., mówią-
cym o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę w wysokości 2 tys. zł. Wię-
cej…>>

FO
T.

 M
A

RE
K 

LE
W

A
N

D
O

W
SK

I

Najmniejsze od 26 lat

Pod koniec sierp-
nia zostaną wrę-
czone stypen-
dia z Funduszu 
Stypendialnego 
NSZZ „S”. Zachę-
camy do wspar-
cia uzdolnionej 

i aktywnej młodzieży z wojewódz-
twa pomorskiego.  

Stypendia „S”

DUSZPASTERSTWO 
STRAJKUJĄCYCH

Kiedy strajk 1980 wyskoczył 
w sierpniu, 14 i dowiedziałem 
się o tym, że stocznia strajkuje 
– tak że to były tylko moje spa-
cery stąd w kierunku do dojścia 
do stoczni i z powrotem. Coś 
się działo we mnie – wejdź, 
wejdź, wejdź, wejdź do środ-
ka… Ale jeszcze nie widziałem 
tej potrzeby. Czekałem do so-
boty, co będzie. I rzeczywiście, 
sobota stała się okazją wejścia 
do stoczni. Ale w bardzo trud-
nej sytuacji, gdyż władze woje-
wódzkie powiadomiły biskupa 
o tym, że stoczniowcy zażądali 
mszy świętej. Powiedziałem 
tak, będę, jak najbardziej. (…)

Komitet strajkowy z miejsca 
wydelegował delegację do władz, 
oznajmiając, że strajk trwa nadal, 
że jutro będzie msza święta (tzn. 
w niedzielę, 17 sierpnia). I w tym 
momencie była taka organizacja, 
że podziwiałem tych młodych 
stoczniowców. Na moich oczach 
ołtarz na platformie rósł. Przywie-
ziono krzyż, przywieziono portret 
papieża, który już widocznie mie-
li gdzieś przygotowany portret 
Matki Bożej. (…)

Ja na dziewiątą przygotowa-
łem sobie z samochodu kaplicę 
– tabernakulum. Słuchałem spo-
wiedzi w samochodzie, udziela-
łem Komunii świętej w samocho-
dzie. To była kaplica z napisem 
„Duszpasterstwo strajkujących”. 
Kiedy miałem wyjechać z domu, 
siadłem jeszcze do stołu i napi-
sałem testament. (…)

Przyjechałem pod stocznię. 
Nie dało rady, żebym wjechał 
do stoczni, taki był tłok. Ale we 
mnie ogromne przeżycia. Ubra-
łem się w ornat ufundowany 
przez stoczniowców w 70 roku, 
gdzie jest wizerunek Matki Bo-
żej, jest kadłub statku, jest krzyż 
z tamtego roku. Ten właśnie or-
nat włożyłem do mszy świętej 
roku 1980 – dziesięć lat później. 
Odprawiłem mszę świętą, ale 
jakbym chciał dzisiaj powiedzieć, 
jak ja to zrobiłem, to byłoby trud-
no, dlaczego? Miałem takie po-
czucie człowieka w próżni – coś 
się dzieje, moje myśli ciągle przy 
roku 1970. Obserwacja ludzi, 
jaka jest reakcja. Przede wszyst-
kim wszystko robiłem, żeby tych 
ludzi nie puścić na ulicę. 

Ks. prałat  
Henryk Jankowski 

fragment rozmowy Petera 
Rainy, rok 1990.

9,
4

16
,9

11
,3

13
,8

19
,6

15
,7

10
,7

12
,3

10
,1

7,
2

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
17

Za każdy rok dane z 1 lipca,  
za rok 2017 z 1 czerwca
Dane w proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce
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Takiego spadku stopy bezrobo-
cia jeszcze nie notowano. Zgod-
nie z danymi GUS pobiliśmy i to 
znacznie rekord z 1991 r., kiedy 
bezrobocie wynosiło 9,4 proc., 
a obecnie mamy 7,2 proc.. Dla 
przypomnienia w 2003 r. w Polsce 
bezrobocie wynosiło 19,6 proc. 
Spadek od 2015 r. jest znaczny. W 
Unii Europejskiej znaleźliśmy się 
w czołówce państw o najniższym 
poziomie liczby osób bez pracy za-
rejestrowanych w urzędach. Licz-

ba bezrobotnych w czerwcu br. 
wynosiła 1,15 mln osób i spadła w 
porównaniu z majem o 49,3 tys.

W województwie pomorskim 
wynosi 6,0% i jest najniższe od 
powstania tego województwa, 
czyli od roku 1999.

System rejestrowania bez-
robotnych zaczęto budować w 
1989 roku. Wcześniej prowadze-
nie statystyk nie miało sensu, bo 
oficjalnie panowało pełne zatrud-
nienie. Więcej…>>

Zmarł prof. Lech Morawski
W nocy z wtorku na środę 

zmarł profesor Lech Morawski, 
polski prawnik, członek Try-
bunału Stanu, a także sędzia 
Trybunału Konstytucyjnego. 
Zajmował się teorią państwa 
i prawa oraz filozofią prawa.

Urodził się 14 września 
1949 r. w Bydgoszczy. Studia 
prawnicze ukończył w 1972 r. 
na UMK w Toruniu. Z uniwer-
sytetem związał się na lata, to 
tam doktoryzował się i habili-
tował. 1 grudnia 2015 r. sejmo-
wa Komisja Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka pozytywnie 

zaopiniowała jego kandyda-
turę na sędziego TK, jednak 
możliwość orzekania otrzymał 
dopiero 20 grudnia 2016 r. po 
zakończeniu kadencji prezesa 
Andrzeja Rzeplińskiego. 

Na 19 lipca 2017 r. przewi-
dziana jest akcja protestacyjna 
Krajowej Sekcji Pogotowia Ra-
tunkowego i Ratownictwa Me-
dycznego. Protest odbędzie się 
przed budynkiem Sejmu RP. Jest 
wynikiem zerwania przez Mini-
sterstwo Zdrowia i Ministerstwo 
finansów rozmów ze stroną
społeczną, reprezentującą pań-
stwowe ratownictwo medyczne, 

dotyczących kwestii płacowych. 
Ratownicy żądają m.in. wypłace-
nia od 1 lipca 2017 r. dodatku po 
800 zł na osobę, od 1 września 
kolejnych dodatków po 400 zł, 
sporządzenia odpowiedniej rangi 
aktu prawnego gwarantującego 
wypłatę tych świadczeń, a także 
zwiększenia finansowania pra-
cowników ratownictwa medycz-
nego w 2017 r.

Protest ratowników 
medycznych

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wzloty-upadki-stopy-bezrobocia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-siodma-rocznice-smierci-ks-pralata-henryka-jankowskiego
http://www.solidarnosc.org.pl/pracodawca-przyjazny
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bibliotekarze-gdanskiej-pan-protestuja


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

CYTAT tygodnia

Polska jest ziemią wielkich bohaterów, a wy 
jesteście ludźmi, którzy znają prawdziwą war-

tość tego, o co walczycie. Triumf polskiego 
ducha po stuleciach trudów daje nam 

wszystkim nadzieję na przyszłość, 
w której dobro zatriumfuje nad 

złem, zaś pokój da radę pokonać 
wojnę.

Donald Trump, 
prezydent USA, 

Plac  
Krasińskich, 
Warszawa, 
6.07.2017

500+: DO KIEDY  
PONOWNY WNIOSEK?

Na
WAKACJE :)

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 28 (331) 12 LIPCA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca: Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

KAPELAN „SOLIDARNOŚCI”
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MATEUSZ SMOLANA, wicedyrektor  ds. 
organizacji i administracji Muzeum Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej 

– Z wykształcenia jestem historykiem. Moja praca 
magisterska była poświęcona problematyce przedsierp-
niowej opozycji demokratycznej i politycznej. Natomiast 
idee solidarnościowe były bliskie mojemu sercu, nie tylko 

z punktu widzenia historyka, ale i wrażliwości obywatelskiej.
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Pierwszy okres, na który usta-
lane było prawo do świadczenia 
wychowawczego, rozpoczął się 
1 kwietnia 2016 r. i skończy się 
z dniem 30 września 2017 r.  Ko-
lejne świadczenia będzie ustalane 
na okres 1 roku – od 1 paździer-
nika do 30 września. 

Wnioski będzie można składać 
od 1 sierpnia danego roku. 

Formularze wniosków oraz in-
nych dokumentów niezbędnych 
do przyznania prawa do świad-
czenia wychowawczego będzie 
udostępniał podmiot realizujący 
świadczenia wychowawcze, tj. 
samorząd gminy. Wniosek można 
składać przez internet lub w gmi-
nie lub za pośrednictwem Poczty 
Polskiej. 

Do wniosku o świadczenie 
wychowawcze na drugie i kolejne 
dziecko nie jest wymagane do-
łączanie żadnych dodatkowych 
dokumentów, gdyż w takim 
przypadku świadczenie nie  jest 
uzależnione od kryterium docho-
dowego.

J e ś l i 
w n i o s e k 
o świadczenie 
w y c h o w a w c z e 
dotyczy pierwszego 
lub jedynego dziecka (z 
uwagi na fakt, że obowią-
zuje w takim wypadku kryte-
rium dochodowe) należy dołą-
czyć do wniosku w szczególności:
 oświadczenia dokumentujące 

wysokość dochodu niepodle-
gającego opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób 
fizycznych – jeśli członkowie ro-
dziny osiągają takie dochody,

 oświadczenie o deklarowanych 
dochodach osiąganych przez 
osoby podlegające przepisom 
o zryczałtowanym podatku do-
chodowym – jeśli członkowie 
rodziny osiągają takie dochody,

 dokumenty (w tym oświadcze-
nia) potwierdzające utratę lub 
uzyskanie dochodu w przypad-
ku zmian sytuacji dochodowej.

Stan prawny na 12.07.2017 r.
Maria Szwajkiewicz

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku

Od maja do końca listopada 
2017 r. trwa „Ekokonkurs”, w któ-
rym można wygrać cenne nagro-
dy przybliżające kontakt z przy-
rodą. Wśród nagród znajdują się 
lornetka i aparat fotograficzny.
W konkursie może uczestniczyć 
każdy. Wystarczy wykonać zdjęcie 
obrazujące ochronę środowiska 
naturalnego w Polsce, a najlepiej 
w województwie pomorskim lub 
ilustrujące gospodarkę i przyro-
dę w województwie pomorskim. 
Zdjęcie to należy przesłać na ad-

res mailowy: magazyn@solidar-
nosc.gda.pl

PRAWOekologiczny

Konkurs ekologiczny

12 lipca 2010 roku zmarł w 
Gdańsku ks. prałat Henryk Jankow-
ski, wieloletni proboszcz parafii
św. Brygidy. Urodził się 18 grudnia 
1936 r. w Starogardzie Gdańskim. 
W 1964 r. otrzymał święcenia ka-
płańskie, po czym rozpoczął pracę 
jako wikariusz w gdańskiej parafii
św. Ducha. 17 marca 1970 r. objął 
stanowisko proboszcza parafii św.
Brygidy, gdzie zajął się odbudową 
kościoła podpalonego w marcu 
1945 r. przez żołnierzy Armii Czer-
wonej. Renowacja trwała trzy lata, 
ale dopiero w 1975 r. przywrócono 
jego zabytkowy wygląd. 17 sierp-
nia 1980 r. ks. Henryk odprawił 
mszę św. dla strajkujących robotni-

ków Stoczni Gdańskiej. To związało 
go z „Solidarnością”, a tym samym 
Departament IV MSW, zajmujący 
się inwigilacją duchowieństwa, ob-
jął go stałą obserwacją. W stanie 
wojennym kościół św. Brygidy był 
bastionem „S”, w którym udziela-
no pomocy prawnej i materialnej 
osobom internowanym oraz wię-
zionym. Od 1983 r. organizował, 
wraz z ks. Jerzym Popiełuszką, 
pielgrzymki ludzi pracy na Jasną 
Górę. Uroczystości pogrzebowe ka-
pelana „S” odbyły się 17 lipca 2010 
r. w kościele św. Brygidy. Ks. Hen-
ryka żegnały tysiące ludzi, w tym 
członkowie „S”. Zmarłemu dzięko-
wał przewodniczący „Solidarności” 
Janusz Śniadek, mówiąc: „ Byłeś 
jak Solidarność – dumny i niepo-
korny, ale kochający Polskę i pochy-
lający się nad człowiekiem. Żegna-
my w Tobie niezwykłego kapłana. 
W czasach bezprawia, podczas 
nocy stanu wojennego, uczyniłeś z 
tej świątyni sanktuarium wolności. 
Tutaj, w świętej Brygidzie Polska 
zawsze była wolna”. 31 sierpnia 
2012 roku odsłonięto pomnik księ-
dza prałata.

Pod wpływem słońca organizm 
produkuję witaminę D3. Jednak 
promieniowanie grozi poparze-
niem. Rada? Krem z filtrem!

Filtry chroniące przed UVB 
określa się skrótem SPF z liczbą od 

2 do 50+. Osoby o bardzo jasnej 
karnacji powinny wybrać krem 
o SPF minimum 20. Amatorzy 
słońca o jasnej karnacji powinni 
zdecydować się na kosmetyk o SPF 
minimum 15. Dla osób o ciemnej 
karnacji najlepszy będzie krem 
o SPF z zakresu 12 – 15. Dzieci 
smarujemy kremem o najwyższym 
SPF, nawet zbliżonym do 50.

10 lipca odbyły się obchody 87 
miesięcznicy smoleńskiej. Po mszy 
św. w kościele św. Anny, wierni, 
w Marszu Pamięci upamiętniają-
cym ofiary katastrofy w Smoleń-
sku, przeszli pod Pałac Prezydencki, 
gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze.  
Wśród nich była kilkudziesięcio-
osobowa grupa członków NSZZ 
„Solidarność” ze Stoczni Gdańskiej 

oraz z Gdańskiego Portu. Ponadto, 
ze śląskiej „S” przyjechali górnicy 
5 autokarami. W uroczystościach 
wziął udział Piotr Duda, przewod-
niczący NSZZ „S”. 

– „Miesięcznice” będą się od-
bywały do momentu ustawienia 
przed Pałacem Prezydenckim po-
mnika ofiar smoleńskich – powie-
dział Jarosław Kaczyński.

Smoleńska miesięcznica

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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