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NSZ
Z Tyle wyniesie deficyt po nowelizacji budżetu. 23,7 mld zł wyniesie dziura budżetowa 

wynikająca z przeszacowania dochodów przez min. Rostowskiego.
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Referendum
Referendum w sprawie odwo-

łania prezydent Warszawy Hanny 
Gronkiewicz-Waltz, wiceszefowej 
PO, odbędzie się 13 października 
b.r.. Pod wnioskiem o przeprowa-
dzenie referendum jest 166 tys. 
726 prawidłowo złożonych pod-
pisów.

NFZ jeździ
Ogłoszono przetarg na zakup 

paliwa do czterech służbowych 
samochodów NFZ w Gdańsku. 
W ciągu 17 miesięcy do wydania 
jest ponad 112 tys. na benzynę 
potrzebną do przeprowadzania 
kontroli placówek medycznych. 

W poniedziałek w Sali Akwen 
kilkudziesięciu związkowców 
z RG NSZZ „S” przybyło na 
zebranie przewodniczących 
związkowych komisji by omó-
wić szczegóły wrześniowych 
protestów.

Dość lekceważenia społeczeń-
stwa” – to przewodnie hasło 
jesiennych protestów NSZZ „Soli-
darność”, Ogólnopolskiego Poro-
zumienia Związków Zawodowych 
i Forum Związków Zawodowych, 
zjednoczonych w proteście wo-
bec antypracowniczych poczynań 
rządu PO-PSL. Akcja protestacyjna 
jest rozpisana na cztery dni. Wy-
jazd do stolicy koordynuje ZRG 
NSZZ „S”. Będziemy widoczni 
przez cztery kolejne dni protestu. 
Pierwsi związkowcy z Pomorza 
pojawią się w Warszawie w śro-
dę 11 września z transparentami 
i banerami. Tego dnia mają się 
odbyć branżowe demonstracje.
W drugim dniu protestu, w mia-
steczku przed Sejmem, są zapla-
nowane spotkania i debaty na 
temat postulatów związkowców 
z udziałem ekspertów ze środo-
wisk naukowych. Trzeci dzień ak-
cji ma mieć formułę Hyde Parku 
i debaty jak odzyskać państwo 
dla obywateli. W piątek 13 wrze-
śnia przed Sejmem będzie kilku-
set związkowców z Regionu. Kul-
minacja akcji nastąpi w sobotę 
14 września. Związkowcy będą 
wspierani przez manifestantów 
z innych organizacji kontestują-
cych poczynania kartelu władzy, 

DOŚĆ LEKCEWAŻENIA

m.in. przez Kluby Gazety Pol-
skiej.

W sobotę przed południem 
ruszy marsz gwiaździsty na Plac 
Zamkowy. Manifestanci wyruszą 
na Rondo de Gaulle’a z trzech 
kierunków: z błoń okalających 
Stadion Narodowy, z Placu Defi-
lad przed pałacem Kultury i Nauki 
oraz sprzed Sejmu. Trzy manifesta-
cje spotkają się na rondzie „pod 
palmą” i przejdą Nowym Światem 
i Krakowskim Przedmieściem na 
Plac Zamkowy. Część związko-
wych delegacji pojedzie następnie 
z Warszawy do Częstochowy by 
15 września uczestniczyć w do-
rocznej pielgrzymce ludzi pracy 
do Matki Boskiej Królowej Polski 
na Jasną Górę.

Szczegóły protestu omówi Kra-
jówka 27 i 28 sierpnia w Gdańsku, 
o których poinformujemy na bieżą-
co na naszej stronie internetowej.

Niepewność co do losów Stoczni 
Gdańsk wpływa negatywnie na 
nastroje pracowników. Pogar-
sza je fakt, że od kilku miesięcy 
otrzymują oni pensje w ratach. 
Kolejna transza wypłat ma być 
uruchomiona 26 sierpnia.

– Jeśli scenariusz dla Stoczni 
Gdańsk nie będzie pozytywny, nie 
będziemy umierać po cichu. Sytu-
acja jest napięta, ludzie są rozgo-
ryczeni, znowu czekamy na wypła-
ty i nie wiemy, jakie decyzje co do 
dalszych losów zakładu podejmą 
jej właściciele – mówi Karol Gu-
zikiewicz, wiceszef „S” w Stoczni 
Gdańsk i informuje, że dotychczas 
tylko jedna trzecia pracowników 
otrzymała wynagrodzenia (wyna-
grodzenia otrzymali jedynie stocz-
niowcy pracujący przy budowie 
wież wiertniczych), pracodawca 

nie odprowadza m.in. składek 
do ZUS. Z tego powodu bywa, że 
ludzie mają kłopoty z leczeniem. 
PZU zapowiedział niedawno, że 
wypowie umowę ubezpieczeń 
grupowych.

Większościowym udziałowcem 
Stoczni Gdańsk (75 proc.) jest 
kontrolowana przez ukraińskiego 
inwestora Sergieja Taruta spółka 
Gdańsk Shipyard Group. 25 proc. 
akcji jest w rękach państwowej 
Agencji Rozwoju Przemysłu. Wal-
ne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 
8 sierpnia, wydało jedynie komu-
nikat, w którym czytamy: „Gdańsk 
Shipyard Group i Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. prowadzą rozmo-
wy nad rozwiązaniem aktualnych 
problemów finansowych Stoczni
Gdańsk S.A.”. Ukraiński właściciel 
oczekuje wsparcia pozafinanso-
wego ze strony państwa. 

PŁACA na raty

Naszym
ZDANIEM

LEKCJA 
SIERPNIA

14 i 15 września będziemy mo-
dlić się na Jasnej Górze podczas 
31. Pielgrzymki Ludzi Pracy pod 
hasłem „Solidarność wierna Bogu 
w Trójcy jedynemu, Kościołowi 
i Ojczyźnie”.  Dwudniowa piel-
grzymka gromadzi kilkadziesiąt 
tysięcy osób z całej Polski. Głów-
nym punktem spotkania jest msza 
św. na jasnogórskim szczycie.  
Pielgrzymki Ludzi Pracy zapocząt-
kował bł. ks. Jerzy Popiełuszko 
w 1982 r. 

31 PIELGRZYMKA 
LUDZI PRACY

S i e r p i e ń 
skłania do re-
fleksji i pod-
sumowania, 
jak został 
zagospodaro-
wany po 1989 
r. czas Sierp-

nia’80 i strajków w 1988 r. Gdy 
tak wielu odwołuje się do etosu 
Sierpnia, a część z nich będąca 
u władzy nas karci i poucza, 
warto przypominać co było na 
początku drogi. Znacząca część 
21 postulatów Sierpnia’80 po-
zostaje aktualna. Począwszy od 
postulatu 1. niezależnych od 
partii i pracodawców związków 
zawodowych, poprzez zagwa-
rantowanie prawa do strajku, 
przestrzegania wolności sło-
wa itd. Pojawiają się pomysły 
zmian w przepisach by ogra-
niczyć i skrępować działania 
związków. Prawo do protestu 
w sposób istotny ograniczyła 
niedawno znowelizowana na 
wniosek prezydenta RP ustawa 
o zgromadzeniach. Jak wy-
gląda wolność słowa widzimy 
w treściach prezentowanych 
przez tzw. media publiczne i te 
komercyjne. Jej wyrazem była 
batalia o miejsce TV Trwam na 
multipleksie. Jak jest realizowa-
ny postulat 6. o umożliwienie 
dialogu nad programem re-
form i podawanie informacji 
o sytuacji społeczno-gospo-
darczej przekonaliśmy się przy 
okazji dyskusji nad noweliza-
cją budżetu i nad kryzysem 
gospodarczym, który dotyka 
wszystkich, oprócz premiera 
i jego ministrów. Z ironią przy-
pomnieć można postulat 14. 
obniżenia wieku emerytalne-
go, zlekceważony przez rząd, 
którego niektórzy członkowie 
mają czelność powoływać się 
na rodowód z Sierpnia’80.

W 1980 r. i w 1988 r. władza 
totalitarna nie chciała dialogu. 
„S” powstała i przetrwała, ale 
nie była to wola i „łaska” władzy, 
lecz realizacja oczekiwań społe-
czeństwa, które przez determi-
nację i protest doprowadziło do 
odejścia w niebyt systemu tota-
litarnego. Jeśli chcemy poprawy 
sytuacji musimy wykazać się 
równie dużą determinacją.

Krzysztof Dośla

Zatrzymane 
w kadrze – 1988

Wystawa fotograficzna doku-
mentująca strajki 1988 r. zostanie 
otwarta 27 sierpnia br. w budyn-
ku „Solidarności” przy Wałach 
Piastowskich 24 w Gdańsku. Jej 
motto przewodnie to hasło lat 
80.: „Nie ma wolności bez Soli-
darności”.
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ALEKSANDER KOZICKI, kierownik Oddziału 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” w Gdyni

– Do NSZZ „S” wstąpiłem wraz z uzyskaniem peł-
noletności w 1989 roku. Już jako nastolatek uczestni-
czyłem w działaniach wolnościowych, w mszach św. 
za Ojczyznę na Obłużu u ks. prałata Andrzeja Czer-
wińskiego. Był to oczywisty ideowy wybór, wynikający 

z wychowania, które otrzymałem w domu. Tradycja i duch budowania 
II RP, instynkt państwowy, dbanie o dobro państwa, były obecne w do-
mu. Dziadek był funkcjonariuszem „defensywy”, czyli kontrwywiadu 
wojskowego. Aresztowany, po śledztwie rozstrzelany w 1943 roku. 
Kiedy trzeba było się odnaleźć w życiu zawodowym i politycznym to 
wszystko zaczęło się od Związku. Nie ma miejsca na bierność, gdy naru-
szane są podstawowe prawa. Nie mam zamiaru na stare lata pluć sobie 
w brodę, że nie zrobiłem czegoś co by zmieniło zły bieg spraw.

HISTORIA tak było

Strajki sierpniowe 1988 –  
ku wolnej Polsce

CYTAT tygodnia
Księża powinni wyjść naprzeciw problemom 

ludzi pracy, starać się zrozumieć ich życie, za-
chęcać nie tylko do uczciwej pracy, ale rów-

nież popierać słuszne żądania godziwej 
zapłaty oraz by wyniki ich pracy nie 

były marnotrawione 

ks. abp Ignacy  
Marcin Tokarczuk,  

metropolita przemyski  
w sierpniu 1980 r.

ZAPYTAJ prawnika

ZABIEGI 
REHABILITACYJNE–  
zwolnienie z pracy

zobacz w TV Solidarność Gdańsk

Rząd przyjął projekt noweliza-
cji budżetu państwa na 2013 rok, 
zwiększającej deficyt o 16 mld
zł wobec 35,6 mld zł zapisanych 
w ustawie do 51,6 mld zł. Zdaniem 
opozycji i ekonomistów cięcia do-
tkną nie tylko ministerstw (głównie 
MON), ale przede wszystkim obywa-
teli. W komunikacie rządu poinfor-
mowano, że prognozowany ubytek 
dochodów budżetu państwa w tym 

DZIURA Rostowskiego
roku, w stosunku do kwoty pro-
gnozowanej w ustawie budżetowej 
na 2013 r., wyniesie aż 23,7 mld zł, 
czyli 7,9 proc. Znaczne spowolnie-
nie tempa wzrostu gospodarczego 
w największym stopniu wpłynie 
negatywnie na dochody z VAT i CIT. 
Czyżby zbliżała się dymisja wice-
premiera Rostowskiego, jak podaje 
Reuters? Dla rządu Tuska byłaby to 
„katastrofa wizerunkowa”.

Kwestia zwolnień od pracy zosta-
ła szczegółowo unormowana w roz-
porządzeniu ministra pracy i polityki 
socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. 
w sprawie sposobu usprawiedliwia-
nia nieobecności w pracy oraz udzie-
lania pracownikom zwolnień od pra-
cy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281). 
Akt ten zawiera katalog okoliczności, 
z powodu których pracodawca ma 
obowiązek zwolnić pracownika od 
pracy z zachowaniem lub bez za-
chowania prawa do wynagrodzenia. 
Wśród przyczyn usprawiedliwiają-
cych nieobecność pracownika w pra-
cy, a rodzących po stronie pracodaw-
cy obowiązek zwolnienia pracownika 
od pracy nie znalazły się okoliczności 
związane z koniecznością odbycia 
przez pracownika zabiegów rehabi-
litacyjnych. Z tego względu należy 
przyjąć, że na czas konieczny do od-
bycia przez pracownika rehabilitacji, 
pracodawca nie musi udzielać mu 
zwolnienia od pracy. W przypadku 
jednak udzielenia takiego zwolnie-
nia pracodawca może potraktować 

czas rehabilitacji 
jako usprawiedliwio-
ną i niepłatną nieobec-
ność pracownika w pracy. 
W tym przypadku pracodawca 
nie może jednak zobowiązywać 
pracownika do odpracowania czasu 
przeznaczonego na odbycie zabie-
gów.

Jednocześnie należy wskazać, że 
od powyższej zasady istnieje wyjątek 
określony w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 
1 pkt 2 wspomnianej ustawy, oso-
ba o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności ma 
prawo do zwolnienia od pracy z za-
chowaniem prawa do wynagrodze-
nia w celu wykonania badań specja-
listycznych, zabiegów leczniczych 
lub usprawniających jeżeli czynności 
te nie mogą być wykonane poza go-
dzinami pracy.
Stan prawny na 21.08.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Po strajkach wiosennych 1988 
(kwiecień, maj), kiedy władze PRL 
spacyfikowały strajkujące załogi,
strajki sierpniowe były lepiej przy-
gotowane.

W sierpniu strajki miały większy 
zasięg, a władza nie zdecydowała 
się na rozwiązania siłowe (oprócz 
kilku przypadków). Strajkujących 
łączył jeden postulat – przywró-
cenia legalnego działania NSZZ 
„Solidarność”.  15 sierpnia 1988 
roku rozpoczął się strajk w KWK 
„Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu 
Zdroju. W ciągu kilku dni strajk 
podjęło kilkanaście kopalń. Po 
dwóch dniach do strajku przystą-
piły zakłady z Pomorza Zachod-
niego. 19 sierpnia zarządzono 
mobilizację Rezerwowych Oddzia-
łów Milicji Obywatelskiej. Powoła-
no do służby ponad 12 tys. osób, 
jako preludium do ewentualnego 
wprowadzenia stanu wyjątkowe-
go, przygotowywanego od końca 
kwietnia. 22 sierpnia rozpoczyna 

się największy w sierpniu strajk 
w Hucie Stalowa Wola. Strajki zo-
stają ogłoszone w Stoczni Gdań-
skiej, Północnej i Porcie Gdańskim 
(22 VIII) oraz w Gdańskiej Stocz-
ni Remontowej, Stoczni Wisła 
i Stoczni Radunia (23 VIII).

Wobec tak licznie strajkujących 
zakładów władze komunistyczne 
zaproponowały opozycji rozmo-
wy. Do poufnego spotkania Wa-
łęsy z szefem MSW Kiszczakiem 
doszło 31 sierpnia 1988 r. Po 
spotkaniu strajki były wygasza-
ne przez związkowych liderów. 
W Gdańsku strajk zakończył się 
1 września przemarszem do ko-
ścioła św. Brygidy. Wielu, szcze-
gólnie młodych strajkujących, nie 
było zadowolonych z zakończenia 
strajku. Determinacja strajkują-
cych i postępujący rozkład apara-
tu władzy były jednymi z przyczyn 
upadku ówczesnego systemu.
Lista uczestniókw strajków na 
Wybrzeżu 1988 ...>>

W tym roku najlepszy wynik 
osiągnął Kenijczyk Wycliffe Kip-
korir Biwot, poprawiając rekord 
trasy (czas 2:20:17). Wśród kobiet 
najlepsza okazała się Rumunka 
Daniela Elena Cilrand z czasem 
2:49:19. Drugie miejsce zajęła Po-
lka Arleta Meloch z Grudziądza.  
W tegorocznym maratonie wy-
startowała rekordowa liczba 780 
zawodników z 24 państw. Start 
honorowy rozpoczął się w Gdyni 
pod Pomnikiem Ofiar Grudnia’70, 
a start właściwy spod Urzędu Mia-
sta Gdyni. Meta była na Długim 
Targu w Gdańsku. 

19 Maraton 
Solidarności 
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Jan Pietrzak, satyryk i felietonista, wystąpi w Gdańsku i Wejherowie. 
Jest on twórcą m.in. pieśni „Taki Kraj” i wyśpiewanej w 1981 r. „Żeby Pol-
ska była Polską”. Koncert organizuje i zaprasza ZRG NSZZ „S”, Towarzystwo 
Patriotyczne Jana Pietrzaka, poseł PiS Janusz Śniadek i SKOK im. F. Stefczy-
ka.  Gdańsk, piątek 30 sierpnia, godz. 18.00. Sala BHP Stoczni Gdańskiej. 
Wstęp wolny. Wejherowo, sobota 31 sierpnia, godz. 18.00, Filharmonia Ka-
szubska. Wejściówkami na koncert dysponuje Oddział „S” w Wejherowie 
(ul. Hallera 1A/1, tel. 58 672 37 76).  

Cennym źródłem wiedzy o strajkowych epopei lat 1980 i 1988 
jest zapis rozmów z uczestnikami tamtych wydarzeń. Telewizja So-
lidarność Gdańsk zaprasza do „internetowego kina” na wywiady 
z Andrzejem Kołodziejem, wiceprzewodniczącym MKS, liderem 
strajku w Stoczni Komuny Paryskiej w 1980 roku oraz z Edwardem 
Szwajkiewiczem, w sierpniu 1988 członkiem Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego i Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej. 

Żeby była POLSKA

Rozmowy po Sierpniach

Andrzej Kołodziej
Edward Szwajkiewicz cz. 1
Edward Szwajkiewicz cz. 2

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.youtube.com/watch?v=iGoVBpWMGz0
http://www.youtube.com/watch?v=q6D_-C4vs0E
http://www.youtube.com/watch?v=MXDLEylmsU4
http://www.youtube.com/watch?v=4PxoTGZxsIA
http://www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2013/02/LISTA-uczestnik%C3%B3w-strajk%C3%B3w-1988-max.-bez-nr-kr%C3%B3tkie-1.pdf
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