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Wspomnienie „Anny 
Solidarność”

,,Musimy się na nowo poli-
czyć” to tytuł filmu poświęcone-
go Annie Walentynowicz. Pokaz 
z udziałem reżysera Grzegorza 
Tomczaka już 14 sierpnia o godz. 
18 w Sali Akwen. Więcej...>>

Maraton „Solidarności”
42,195 km z Gdyni do Gdańska, 

aby przez sportową rywalizację uczcić 
ofiary zbrodni w grudniu 1970 r. To
cel XIX Maratonu „Solidarności”, któ-
ry rozpocznie się 15 sierpnia o godz. 
9.30 pod pomnikiem Ofiar Grudnia-
’70 w Gdyni. Meta w Gdańsku na 
Długim Targu. Więcej...>>

Starsi Polacy bez pracy
Tylko 39 proc. Polaków w wieku 

55–64 lat pracuje – wynika z danych 
GUS i Eurostatu. To aż o 10 proc. 
mniej niż przeciętna w Unii Europej-
skiej. Jednocześnie nad Wisłą przyby-
wa bezrobotnych w starszym wieku. 
W połowie br. co siódmy bezrobotny 
miał 55 lub więcej lat. Więcej...>>

Pamięci zmarłych 
stoczniowców

Msza św. za duszę śp. Pawła 
Zinczuka i innych zmarłych stocz-
niowców oraz w intencji ratowa-
nia Stoczni Gdańsk zostanie od-
prawiona w Bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku w czwartek 15 sierp-
nia o godz. 12.30. Zmarły w 2011 
r. Zinczuk był pracownikiem gdań-
skiej stoczni od 1967 r. Uczestni-
czył w strajkach w grudniu 1970 
r., w sierpniu 1980 r. oraz w maju 
i sierpniu 1988 r. Więcej...>>

Rekordowe upadłości
W lipcu upadłość ogłosiły 94 

firmy – informuje „Dziennik Gazeta
Prawna”. Według danych Korporacji 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 
to o ponad 1/3 więcej niż w zeszłym 
roku. To także rekord liczby upadło-
ści od rozpoczęcia kryzysu w 2008 
roku. W br. upadło w Polsce już 557 
przedsiębiorstw, przede wszystkim 
budowlanych, ale także instytucje 
kultury, rozrywki i rekreacji.

CHODŹCIE Z NAMI Naszym
ZDANIEM

P r z e d 
nami czas 
uroczystości 
sierpniowych. 
W tym roku 
obchodzimy 
nie tylko 33. 
rocznicę po-

wstania „S”, ale i 25. rocznicę 
strajków z 1988 roku. Podkre-
ślam także tę drugą datę, bo 
strajki te są trochę mniej do-
ceniane w tym jakże długim, 
wyboistym marszu ku Wolnej 
Polsce.

Chciałbym zwrócić uwagę, 
że po raz jedenasty, uroczysto-
ściom 31 sierpnia będzie towa-
rzyszyć wręczanie stypendiów 
dla zdolnej młodzieży z nasze-
go regionu. W tym roku wspar-
cie finansowe, w kwocie 600
lub 1200 zł brutto otrzyma 40. 
uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, którzy 
wyróżniają się bardzo dobry-
mi wynikami w nauce, aktyw-
nie uczestniczą w życiu szkoły, 
angażują się w wolontariat. 
Wykazują się też talentami, np. 
muzycznymi, czy sportowymi. 
Wskazana jest rekomendacja 
jednej z organizacji naszego 
Związku.

Jako przewodniczący ka-
pituły Funduszu widzę, że 
obecny kryzys dotyczy także 
sytuacji rodziców wielu sty-
pendystów – zwolnienia z pra-
cy, redukcje zarobków. Cieszy, 
że w tej sytuacji ofiarność dar-
czyńców nie maleje. Bardzo im 
dziękujemy, bo w ten sposób 
mogliśmy w tym roku wydać 
na stypendia grubo ponad 
30 tys. zł. W dniu 31 sierpnia 
młodzież będzie uczestniczyła 
w konferencji na temat naj-
nowszej historii Polski, spo-
tka się z bohaterami strajków 
z 1980 i 1988 roku. To dla nas 
ważne, żeby oprócz porządnej 
wiedzy byli prawymi obywate-
lami Rzeczpospolitej. Polskimi 
patriotami. Ważne tym bar-
dziej w kontekście słów, które 
wypowiedział Jan Paweł II do 
delegacji „S” w Watykanie, 
11 listopada 2003 r.: „Soli-
darność” nie może zaniedbać 
troski o tę historię tak bliską, 
a równoczesnej już odległą”, 

Wojciech Książek
przewodniczący Sekcji 

Oświaty Regionu Gdańskiego)

OBCHODY 
I STYPENDYŚCI

Kto czuje się lekceważony 
przez ekipę rządową, nie tylko 
w sprawach pracowniczych, po-
winien od 11 do 14 września, 
a szczególnie w sobotę 14 wrze-
śnia być w Warszawie – prze-
wodniczący „Solidarności” Piotr 
Duda zapraszając na wrześniowe 
protesty organizowane przez 
Związek podkreśla ich ponadpra-
cowniczy wymiar. To dlatego jed-
no z głównych haseł akcji brzmi 
„Dość lekceważenia społeczeń-
stwa!”. – To manifestacja otwar-
ta. Nikomu nie zamykamy drzwi 
do godnego w niej uczestnictwa. 
Spodziewamy się, że będzie to 
ogromna manifestacja – dodaje 
rzecznik przewodniczącego „S” 
Marek Lewandowski.

Akcja protestacyjna „Solidar-
ności”, OPZZ i Forum Związków 
Zawodowych jest rozpisana na 
cztery dni. Największą od 1989 r. 
manifestację 14 września poprze-
dzą planowane na trzy dni akcje 
uliczne, pikiety i debaty publicz-
ne. „Solidarność” domaga się 
takich działań rządu, których ce-
lem będzie ochrona miejsc pra-
cy, ograniczenie szkodliwej dla 
państwa plagi umów śmiecio-
wych i rezygnacji z represyjnego 
prawa. Związkowcy zaprotestują 
przeciwko uchwalonym przez 
parlament zmianom w kodeksie 
pracy, wydłużającym okres rozli-
czeniowy czasu pracy, wysokości 
płacy minimalnej i podwyższeniu 
wieku emerytalnego, przeciw 

brakowi uczciwego dialogu spo-
łecznego. Postulatem będzie też 
zmiana konstytucji w części do-
tyczącej wprowadzenia zasady 
obligatoryjnego referendum kra-
jowego i ustawy o referendach. 
Związkowcy chcą pokazać obłudę 
obozu władzy, który 33 lata po 
Porozumieniach Sierpniowych 
torpeduje prawo do zgromadzeń.

Przewodniczący Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla zaprasza w po-
niedziałek 19 sierpnia przewod-
niczących (lub upoważnionych 
członków władz) wszystkich or-
ganizacji związkowych Regionu 
Gdańskiego na spotkanie w Sa-
li Akwen, którego celem będzie 
omówienie szczegółów wrze-
śniowych protestów.

Wyjątkowo bogaty jest pro-
gram tegorocznych obchodów 
ważnych dla „Solidarności” i Polski 
wydarzeń. A to dlatego, że w tym 
roku przypada 33 rocznica Sierpnia 
’80 i okrągła 25 rocznica strajków 
w sierpniu 1988 r. Zarząd Regionu 
Gdańskiego organizuje lub wspie-
ra wiele uroczystości z tej okazji.

Otwarte zostaną m.in. dwie 
wystawy: przygotowana przez 
IPN i poświęcona Annie Walenty-
nowicz (23 sierpnia przy Sali BHP) 
oraz przygotowana przez Zarząd 
Regionu Gdańskiego i Komisję 
Krajową ekspozycja poświęcona 
strajkom w 1988 r. (27 sierpnia 
w siedzibie „S” w Gdańsku). 29 
sierpnia w Zarządzie Portu w Gdy-
ni bohaterom strajków w 1980 r. 
zostaną wręczone honorowe od-
znaczenia, odbędzie się też pre-
miera II tomu publikacji „Ludzie 
Sierpnia ’80 w Gdyni”. Dzień póź-
niej w Sali BHP odbędzie się kon-
cert Jana Pietrzaka.

31 sierpnia w Gdańsku zapla-
nowano m.in. mszę św. w Bazylice 
św. Brygidy, złożenie kwiatów pod 
pomnikiem ks. prałata Henryka Jan-
kowskiego, złożenie kwiatów pod 
bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej i kon-
ferencję w Sali BHP poświęconą 
strajkom w sierpniu 1988 r. z udzia-
łem m.in. szefa „S” Piotra Dudy, 
przewodniczącego ZRG Krzysztofa 
Dośli i dyrektora gdańskiego od-
działu IPN Mirosława Golona.

Święto Sali BHP
W tym roku 14 sierpnia to także 
pierwsze Święto Sali BHP, czyli 
wspomnienie historii oraz za-
baw, smaków, filmu i muzyki lat
’80 przygotowane przez Funda-
cję Promocji „Solidarności” i Eu-
ropejskie Centrum Solidarności. 
Do późnych godzin wieczornych 
przed Salą BHP będzie można 
m.in. obejrzeć filmy dokumen-
talne o historii „S”.

Sierpniowe ROCZNICE

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wspomnienie-anny-solidarno/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/maraton-solidarnoci-2013-jeszcze-mona-zgosi-swj-akces/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polacy-w-sile-wieku-bez-pracy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pamici-pawa-zinczuka-zmarych-stoczniowcw/
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

PAWEŁ KRASOWSKI, wiceprzewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej  
NSZZ „Solidarność” w Akademii Morskiej  
w Gdyni

– Jestem już na emeryturze, ale nie chcę rozstawać 
się ze Związkiem. W „Solidarności” jestem od zawsze 
i nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Jest jeszcze tyle 

do zrobienia. Najtrudniej jest gdy pojawi się zagrożenie utraty pracy 
przez któregoś z pracowników. Wówczas interweniujemy, staramy się 
pomóc.

HISTORIA tak było

BITWA Warszawska

CYTAT tygodnia
Ortodoksyjnym liberałom być może byłaby na rękę sytu-

acja, kiedy pracownicy nie mają nic do powiedzenia. 
Ale taka sytuacja daleka jest od międzynarodo-

wych standardów państw demokratycznych. 
Nie tylko w uznawanych za socjalne krajach 

europejskich, ale także w USA czy Japonii 
organizacje pracownicze mają wiele 

do powiedzenia i nikt poważny nie 
odważy się nawoływać do ich 

likwidacji.
prof. Jerzy Wratny, 

„Dziennik  
Gazeta Prawna” 

(9–11.08.2013 r.)

ZAPYTAJ prawnika

PRZEDAWNIENIA 
OPŁAT z tytułu 
abonamentu rtv

Należności z tytułu opat abo-
namentu rtv są należnościami pu-
blicznoprawnymi, analogicznymi 
do obciążeń podatkowych. Dani-
ny te to świadczenia powszechne, 
przymusowe, bezzwrotne, usta-
lane jednostronnie na rzecz pod-
miotu prawa publicznego w celu 
realizacji zadań publicznych. Zali-
czają się do nich podatki, rozma-
ite opłaty administracyjne, cła, 
a także abonament rtv.

Należy wskazać, że za powyż-
szym charakterem opłaty abo-
nenckiej wypowiedział się Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 
marca 2010 r. Ustalenia Trybunału 
pozwalają przenieść rozważania 
dotyczące przedawnienia opłaty 
za abonament na grunt prawa 
daninowego, a konkretnie do 

ustawy Ordynacja 
podatkowa. Co istot-
ne, art. 2 § 2 tej ustawy 
przewiduje, że jeżeli od-
rębne przepisy nie stanowią 
inaczej, przepisy dotyczące 
przedawnienia zobowiązań po-
datkowych stosuje się również do 
opłat oraz innych niepodatkowych 
należności budżetu państwa.

Należy przyjąć, iż opłata z ty-
tułu abonamentu rtv stanowi 
opłatę, o której mowa w art. 2 § 
2 ustawy Ordynacja podatkowa. 
Oznacza to, że zaległości z tego 
tytułu przedawniają się z upły-
wem 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upły-
nął termin ich płatności.
Stan prawny na 12.08 2013 r.

Łukasz Sulej 

Bitwa Warszawska – zwana 
też Cudem nad Wisłą – zastała 
stoczona 13–25 sierpnia 1920 r. 
w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej. Bitwa zdecydowała o zacho-
waniu niepodległości przez odro-
dzoną zaledwie 2 lata wcześniej 
Polskę. Sformułowanie „cud nad 
Wisłą” nawiązywało do daty 15 
sierpnia. Wojska polskie wykona-
ły decydujące uderzenie na Armię 
Czerwoną w dniu Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, Królo-
wej Korony Polskiej.

Straty strony polskiej w Bitwie 
Warszawskie wyniosły ok. 4,5 
tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 
tys. zaginionych. Straty sowieckie 
wyniosły ok. 25 tys. zabitych lub 
ciężko rannych i 60 tys. żołnierzy 
wziętych do polskiej niewoli.

Brytyjski dyplomata lord Edgar 
D’Abernon nazwał Bitwę Warszaw-
ską „osiemnastą decydującą bitwą 
w dziejach świata”. W 1930 r. 
pisał: „Współczesna historia cywi-
lizacji zna mało wydarzeń posiada-
jących znaczenie większe od bitwy 
pod Warszawą w roku 1920. Nie 
zna zaś ani jednego, które by było 
mniej docenione... Gdyby bitwa 

pod Warszawą zakończyła się zwy-
cięstwem bolszewików, nastąpiłby 
punkt zwrotny w dziejach Europy, 
nie ulega bowiem wątpliwości, iż 
z upadkiem Warszawy środkowa 
Europa stanęłaby otworem dla 
propagandy komunistycznej i dla 
sowieckiej inwazji (...) W roku 
1920 Europę zbawiła Polska”.
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Polski plakat z czasów wojny 
polsko-bolszewickiej.

Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy Stoczni Gdańsk zamknęło 
9 sierpnia posiedzenie. „Gdańsk 
Shipyard Group i Agencja Roz-
woju Przemysłu S.A. prowadzą 
rozmowy nad rozwiązaniem ak-
tualnych problemów finansowych
Stoczni Gdańsk S.A. Do czasu 
wypracowania i uzgodnienia sta-
nowiska Akcjonariusze nie będą 
podejmować kluczowych dla 
spółki decyzji, dlatego postanowi-
li zamknąć obecne WZA” – podali 
we wspólnym komunikacie wła-
ściciele stoczni. Nieoficjalnie wia-
domo, że przedmiotem rozmowy 
były przyszłe operacje finansowe,
które zamierza podjąć ukraiński 

właściciel. Chce on zainwestować 
w zakład ok. 180 mln zł.

Spotkanie właścicieli pozytywnie 
ocenia zakładowa „Solidarność”. 
– Właściciel stoczni mocno anga-
żuje się w działania, mające po-
zwolić wyjść stoczni z kłopotów. To 
pozytywny sygnał – mówi Roman 
Gałęzewski, przewodniczący „S” 
Stoczni Gdańskiej. – Nie mamy nie-
pokojących informacji, że właściciel 
chciałby zwalniać pracowników czy 
zmieniać im umowy na śmieciowe. 
Nie mamy wiec powodów do nie-
pokoju, a wręcz przeciwnie.

Do kolejnego WZA Stoczni 
Gdańsk dojdzie prawdopodobnie 
we wrześniu.

Przypominamy o naszym wakacyjnym konkursie. Czekamy na Państwa 
zdjęcia z letniego wypoczynku z miejsc związanych z historią „Solidarno-
ści”. Mogą to być również fotografie ulic, placów, rond itp. z nazwą nasze-
go Związku. Takich miejsc nie brakuje zarówno na Pomorzu, jak i w całej 
Polsce. Zdjęcia prosimy wysyłać na e-mail: ibis@solidarnosc.gda.pl.

14 sierpnia 1980 r. w Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina rozpo-
czął się strajk, który przyczynił 
się do zmiany rzeczywistość 
PRL i całej Europy Środkowo-
-Wschodniej. Kilka tygodni 
później podpisano Porozumie-
nia Sierpniowe i powstał NSZZ 
„Solidarność”. Z tej okazji 
polecamy rozmowę z Andrze-
jem Kołodziejem w sierpniu 
1980 r. wiceprzewodniczącym 
Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego.

STOCZNIA GDAŃSK 
nadal w grze
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zobacz w TV Solidarność Gdańsk...>>

PAMIĄTKI Z WAKACJI 

Rozmowa o SIERPNIU ‘80
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mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.youtube.com/watch?v=7YLM01qUKzE&list=TL-r0A3UQQN2E
mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
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