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WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

194 zł

O tyle wzrosła przeciętna pensja w kancelarii premiera w ciągu roku – podała NIK.
Średnio zarabia się tam 7769 zł. By żyło się lepiej – władzy!

ŚWIĘTO SALI BHP

WSPÓLNA
ROCZNICA

FOT. DZ. INFORMACJI KK

PiS prowadzi

PiS – 33 proc., PO – 24 proc.,
SLD – 11 proc., PSL – 6 proc., KNP
– 6 proc. To wyniki najnowszego
sondażu Instytutu Homo Homini.

Dobrzy pracodawcy

Do końca września można
nadsyłać zgłoszenia pracodawców do siódmej edycji konkursu
Pracodawca Przyjazny Pracownikom. W ubiegłych latach z Pomorza wyróżniono m.in. Zakłady
Farmaceutyczne Polpharma oraz
ZEC Tczew. Więcej...>>

Wygraj indeks z „S”

Indeksy na studia dzienne na
uniwersytetach gdańskim i warszawskim są głównymi nagrodami w II edycji ogólnopolskiego
konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Olimpiada ruszy we wrześniu. Skierowana jest do uczniów
drugich klas szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu popularyzację historii lat 1970–1990.
Więcej...>>

Rusza Maraton „S”

Już 1260 zawodników z 20 krajów zgłosiło się do XX Polpharma
Maraton Solidarności, który odbędzie się 15 sierpnia. Start o godz.
10 w Gdyni, meta na Długim Targu w Gdańsku. Kto nie pobiegnie,
niech kibicuje! Więcej...>>

Relikwie ks. Jerzego

17 sierpnia w Warszawie
związkowcy z gdańskiej „S” odbiorą relikwie bł. ks. Popiełuszki,
które 31 sierpnia zostaną wprowadzone do bazyliki św. Brygidy.

Już w sierpniu
KOLEJNE STYPENDIA
Jeszcze można wesprzeć tegoroczną
edycję Funduszu
Stypendialnego NSZZ
„Solidarność”.
Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

Ciekawe nagrody i patriotyczny poczęstunek czekają na tych,
którzy w czwartek 14 sierpnia
odwiedzą stoisko „Magazynu
Solidarność” podczas drugiego
już święta Sali BHP. Część nagród
przekazała KM NSZZ „S” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im.
Józefa Piłsudskiego. Zapraszamy
do historycznej sali Stoczni Gdańskiej już od godz. 12. Na odwiedzających tego dnia Salę BHP
będą czekały także kino dla dzieci,
konkursy, warsztaty i wycieczki
oraz koncert Trójmiejskiej Orkiestry Rozrywkowej.

Ideą wydarzenia jest podkreślenie wagi daty 14 sierpnia 1980
r., gdy wybuchł strajk w Stoczni
Gdańskiej. Obecnie ze strajkiem
kojarzona jest głównie data 31
sierpnia, czyli rocznica podpisania
Porozumień Sierpniowych, warto
jednak, aby o Sierpniu ’80 przypominać przy różnych okazjach.
Tegoroczne święto Sali BHP
przebiegnie pod hasłem „NRD
na wesoło”. Będzie można m.in.
porównać realia życia w PRL i „ludowych” Niemczech oraz wygrać
nagrody za przyniesione pamiątki
z NRD. Więcej...>>

Protest
W SANEPIDZIE?
Podwyżek wynagrodzeń domagają się związkowcy ze stacji sanitarno-epidemiologicznych. Rozważają złożenie pozwu zbiorowego z
powodu braku wzrostu wynagrodzeń już od 7 lat! – Nasze płace
są bardzo niskie w porównaniu
z innymi grupami zawodowymi.
Dlatego mamy zamiar iść w ślady
pracowników służby więziennej,
policjantów, urzędników administracji rządowej i złożyć pozew
zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa – wyjaśnia Dorota Walczak,
przewodnicząca Sekcji Krajowej
NSZZ „S” Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
Potwierdza to Marek Ryba,
z-ca przewodniczącego KZ NSZZ
„S” w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. – Na wzrost wynagrodzeń
czekamy już 7 lat. Gdy władzę w
2007 r. przejęła PO, cofnęła 10-procentowe podwyżki zaplano-

wane przez poprzedni rząd. Od
tego czasu nasz budżet na wynagrodzenia pozostaje bez zmian.
Gdy najmniej zarabiającym nieco
podnoszona jest pensja w wyniku waloryzacji płacy minimalnej,
wówczas zostaje nam mniej środków na premie. Na razie prowadzimy akcję informacyjną, m.in.
wśród parlamentarzystów – wyjaśnia Marek Ryba. Więcej...>>

Jak co roku,
w gronie
kilku partnerów,
przygotowujemy obchody
kolejnej
rocznicy
podpisania Porozumień Sierpniowych.
Robimy to solidarnie. Staramy
się stworzyć możliwość i przestrzeń do wspólnego spotkania. Skromnie, ale godnie. Bo
przecież tego oczekiwaliby od
nas ci, którzy z różnych powodów nie dożyli obecnego czasu. Tego w swej zdecydowanej
większości oczekują mieszkańcy
nie tylko Gdańska. Jesteśmy to
również winni młodzieży, aby
mogła czuć dumę z dokonań
Rzeczypospolitej, dokonań swoich rodziców – pokolenia „Solidarności”.
Od nikogo nie oczekujemy
przesadnego poklepywania po
ramionach, aﬁszowania pojednawczymi gestami. Należy po
prostu być. Tu nie powinno być
barier nie do pokonania.
Strajk sierpniowy zaczął się
14 sierpnia. W tym roku zaplanowano w ten dzień święto historycznej Sali BHP. Program jest szeroki. W kolejnych
odbędą się m.in. maraton,
spotkania, odsłonięcia tablic
i pomnika księdza Hilarego Jastaka w Gdyni. Szczegóły można znaleźć na stronie www Regionu Gdańskiego.
Niezwykłe wydarzenie zaplanowano na 31 sierpnia.
W Bazylice św. Brygidy spoczną
relikwie św. Jana Pawła II i bł.
ks. Jerzego Popiełuszki. Jakby
ci wielcy kapłani wracali do
korzeni, do źródeł. Także i my,
bo przecież tyle mamy im do
zawdzięczenia, podziękowania. Wśród uczestników będzie między innymi młodzież
– 47 stypendystów Funduszu
Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (łącznie w 12
edycjach przyznaliśmy już 500
stypendiów!).
Wszystkie spotkania mają
charakter otwarty. Do każdego
z nas należy wybór, czy i jak
uczci wspólną rocznicę.
Wojciech Książek
członek Prezydium
ZRG NSZZ „S”

CYTAT tygodnia

Dlaczego należę do
„SOLIDARNOŚCI”?
ADAM ŻBIKOWSKI, Komisja Oddziałowa
NSZZ „S” w Jeronimo Martins w Gdańsku
(Biedronka)

ZAPYTAJ prawnika

CZY BEZROBOTNY
MOŻE DORABIAĆ
DO ZASIŁKU?

– Wstąpiłem do „Solidarności”, aby skorzystać
z konstytucyjnego prawa do zrzeszania się. Skoro prawo daje takie narzędzie kontroli, ale i wsparcia pracodawców, jakim są związki zawodowe, dlaczego z tego
nie skorzystać? Jeśli jako pracownicy nie zadbamy sami o siebie, to nikt
tego nie zrobi. „Solidarność” pomaga pracownikom walczyć o swoje prawa i odpowiada moim ideałom. Zanim wstąpiłem do Związku
w 2012 r. próbowałem indywidualnie rozwiązywać problemy z pracodawcą i zauważyłem, że sam niewiele mogę. Teraz widzę, że coraz więcej koleżanek i kolegów myśli podobnie i zwracają się o pomoc do „S”.

HISTORIA tak było

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

WIELKI STRAJK

14 sierpnia 1980 r. w Stoczni
Gdańskiej rozpoczyna się strajk.
Jego bezpośrednim powodem
było wyrzucenie ze stoczni Anny
Walentynowicz, działaczki Wolnych Związków Zawodowych.
Pierwsze postulaty strajkujących
to właśnie przywrócenie do pracy
Walentynowicz i Lecha Wałęsy,
wzniesienie pomnika oﬁar Grudnia 1970 r., gwarancje bezpieczeństwa dla strajkujących, podwyżka
płac o 2000 zł, zasiłki rodzinne
równe wypłacanym funkcjonariuszom MO i SB.
15 sierpnia strajk podejmuje
Stocznia im. Komuny Paryskiej
w Gdyni. Strajkują także inne zakłady Trójmiasta m.in. porty i komunikacja miejska. Władze PRL
blokują łączność telefoniczną Wybrzeża z resztą kraju. 16 sierpnia
1980 r. Komitet Strajkowy Stoczni

Gdańskiej podpisuje porozumienie z dyrekcją Stoczni. Obejmuje
ono przywrócenie do pracy Anny
Walentynowicz i Lecha Wałęsy,
podwyżkę płac o 1500 zł, dodatek drożyźniany oraz gwarancję
bezpieczeństwa dla strajkujących.
Wałęsa ogłasza w imieniu Komitetu Strajkowego koniec strajku w Stoczni Gdańskiej. Część
strajkujących nie zgadza się z tą
decyzją i żąda kontynuacji strajku, aż do spełnienia postulatów
innych strajkujących zakładów
pracy. Stoczniowcy kontynuują
zatem strajk solidarnościowy.
W godzinach nocnych powstaje
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, w skład którego wchodzą
przedstawiciele strajkujących zakładów.
Zobacz też: Strajki sierpniowe
1988...>>

Spotkanie INTERNOWANYCH

Ludzie „Solidarności” internowani w obozie w Strzebielinku spotkają się 17 sierpnia, aby przypomnieć młodemu pokoleniu o tym,
co działo się w czasie stanu wojennego. Warto tego dnia zaplanować
pobyt w okolicach Wejherowa.
W Gniewinie i Strzebielinku odbędą
się m.in. msza św., otwarcie wystawy i premiera książki poświęconych
internowanym. Na uroczystości
można się udać bezpłatnymi autobusami z Gdańska, Gdyni i Wejherowa. Więcej...>>
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Platforma porzuciła ludzi wykluczonych,
bezdomnych, starszych. Platforma zdezerterowała. Z bycia partią środka stała się
partią liberalną (…) Po bezrobotnych
i pracujących na umowy śmieciowe
mamy teraz jeszcze wykluczonych
emerytów.

Co do zasady osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie
Pracy jako bezrobotna i pobierająca zasiłek dla bezrobotnym
nie może w ogóle dorabiać. Co
więcej, jest obowiązana do informowania urzędu pracy o podjęciu
zatrudnienia (umowa o pracę) lub
innej pracy zarobkowej (np. na
podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenia lub umowy
o dzieło) lub o zarejestrowaniu
działalności gospodarczej. Traci
wówczas status bezrobotnego.
Osoba bezrobotna może natomiast uzyskać przychód z określonych źródeł np. dochody
z wynajmu mieszkania, praw autorskich, renty rodzinnej, do wysokości połowy minimalnego

Jan Rulewski, senator PO
(„Fakt”, 13.08.2014 r.)
wynagrodzenia
za pracę tj. w 2014
roku do kwoty 840
złotych.
Natomiast bez groźby
utraty statusu bezrobotnego
można uzyskiwać przychody od
środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w dowolnej
wysokości.
O obowiązku informowania
– w terminie 7 dni od otrzymania
przychodów oraz o zasadach dotyczących osiągania przychodów przez
osoby bezrobotne stanowi ustawa
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (art. 73 ust. 5 ustawy).
Stan prawny na 15.07.2014 r.
Maria Szwajkiewicz

Oddaj KREW!
Gdańskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje
do członków „S” i wszystkich ludzi dobrej woli o podzielenie się
krwią. W tej chwili poszukiwane są wszystkie grupy. Wakacje
to tradycyjnie okres, w którym
brakuje tego bezcennego płynu
ustrojowego, m.in. z powodu
większej liczby wypadków. Przypomnijmy, że XXII Krajowy Zjazd

Delegatów NSZZ „Solidarność”
w dowód pamięci i szacunku dla
Ojca Świętego Jana Pawła II i Jego
nauk ustanowił sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa
NSZZ „Solidarność”. Oddając krew
prosimy poinformować punkt poboru, że oddajemy ją w ramach
akcji Dni Honorowego Krwiodawstwa „S”.
Więcej...>>

Stracone pokolenie

Młodzi Polacy źle oceniają swoje
perspektywy i kierunek w którym
zmierza kraj. Nie ufają politykom,
są zawiedzeni liberalizmem. Boją
się bezrobocia. Lekiem jest dla nich
emigracja. Tak źle młodzi ludzie nie
myśleli o sobie od lat – wynika z badania „Młodzież 2013” przeprowadzonego przez CBOS i Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.
Podobno liczby nie kłamią. Jeśli
tak, to musi zatrważać, że blisko

co czwarty (23 proc.) uczeń ostatniej klasy szkoły średniej uważa,
że jego rówieśnicy to stracone
pokolenie. Tylko 52 proc. dziewiętnastolatków uważa, że stoi
przed szansą na lepsze życie niż
mają ich rodzice. 51 proc. chłopców i 74 proc. dziewcząt czuje się
zagrożonych bezrobociem. Krótko mówiąc – nie dla nich „ciepła
woda w kranie”…
Więcej...>>

Jak zachować w życiu równowagę i pogodzić życie zawodowe
i rodzinne? O tym będzie można się dowiedzieć podczas bezpłatnej konferencji w piątek 22 sierpnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3. Spotkanie organizują Region Gdański NSZZ „S” oraz Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych
i Średnich Przedsiębiorstw w ramach projektu „Opieka plus praca
– to się opłaca!” współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje
i zapisy: r.domzalska@solidarnosc.gda.pl. Więcej...>>

