
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

8,6 procent
Tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lipcu 2016 r. – wynika  
z danych GUS. To najlepszy wynik od 1992 roku, kiedy zaczęto przeprowadzać 
badania. Niepokoi jednak, że aż 86 proc. osób bezrobotnych nie posiada prawa do 
zasiłku. 
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Pożegnanie
Krystyna Mielnik, była wielolet-

nia kierownik Oddziału „S” w Gdy-
ni i związkowiec w PEWIK Gdynia, 
zmarła 22 sierpnia 2016 r. Msza 
św. za spokój jej duszy zostanie od-
prawiona w czwartek, 25 sierpnia 
o godz. 12  w kościele pw. Prze-
mienienia Pańskiego w Gdyni Ciso-
wej  (ul. Kcyńska 2). Wystawienie 
trumny o godz. 13.30 w kaplicy na 
cmentarzu Witomińskim. Pogrzeb 
o godz. 14.  Więcej...>>

Druga praca
917 tys. z 16 mln osób pracu-

jących w Polsce miało w 2015 r. 
drugą pracę – wynika z danych Eu-
rostatu. Statystycznie jesteśmy w 
pracy ponad 42 godziny tygodnio-
wo. Jednak wielu pracowników 
pracuje po 60 godzin tygodniowo, 
a nawet więcej. Ponadto duży 
odsetek z nas „odrabia fuchy” w 
weekendy. Czy Polacy to pracoho-
licy? Raczej ambitni, którzy chcą 
utrzymać rodzinę na godnym po-
ziomie, co z jednej pensji często 
nie jest możliwe. Więcej:...>>

Rośnie zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w sek-

torze przedsiębiorstw zatrudnia-
jących powyżej 9 pracowników 
w lipcu wyniosło blisko 576,2 tys. 
To więcej o 3,2 proc. niż w lipcu 
2015 r. – podał GUS. W tym cza-
sie wzrosło też wynagrodzenie 
pracowników. Nominalnie o 4,8 
proc., a uwzględniając zmiany cen 
(deflację) aż o 5,7 proc. W lipcu
br. przeciętna płaca wyniosła 4,3 
tys. zł brutto. Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

POSTULATY 
SIERPNIOWE 
AKTUALNE

Lista 21 
p o s t u l a t ó w 
Międzyzakła-
dowego Komi-
tetu Strajkowe-
go w Stoczni 
Gdańskiej jest 
uważana za 

jeden z najważniejszych doku-
mentów w historii świata w XX 
w. Gwarantujące ich realizację 
Porozumienia Sierpniowe to 
przełomowe wydarzenie, które 
w konsekwencji doprowadziło 
do wolnej Polski.

Postulaty miały różnoraki 
charakter – ekonomiczny, so-
cjalny, społeczny, ale także po-
lityczny (bo za taki należy uznać 
pierwszy punkt dotyczący po-
wołania niezależnych związ-
ków zawodowych). Zostały 
spisane na sklejkach używanych 
w stoczni przez traserów, a na-
stępnie umieszczone nad bra-
mą nr 2. Słynna tablica w 2003 
r. została wpisana na prestiżo-
wą Światową Listę Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO.

Niestety, czasami można od-
nieść wrażenie, że to właśnie na 
świecie, a nie w wolnej Polsce, 
wyrosłej na fundamencie Sierp-
nia ’80, pamięć o 21 postula-
tach jest bardziej żywa. Podjęte 
w sierpniowych żądaniach kwe-
stie gospodarcze i społeczne 
w większości nie zostały zreali-
zowane, mimo że ustrój ekono-
miczny w Konstytucji RP wprost 
został określony jako „społecz-
na gospodarka rynkowa”.

Sierpniowe postulaty po-
winny być drogowskazem dla 
instytucji państwowych odpo-
wiedzialnych ze sprawy gospo-
darcze i społeczne. Przez 36 lat 
zasadniczo zmieniły się kon-
tekst i otoczenie, do którego 
odnoszą się postulaty, ale wciąż 
część z nich można odczyty-
wać wprost. Inne – w zgodzie 
z ich duchem. Wszystkie tak, 
aby wreszcie zrealizować cel 
i marzenie Sierpnia ’80 – god-
ne życie dla wszystkich w wol-
nej Polsce, państwie będącym 
dobrem wspólnym wszystkich 
obywateli.

Adam Chmielecki

„Magazyn” na wrzesień
29 sierpnia ukaże się najnowszy numer 
„Magazynu Solidarność”, a w nim:
 Czy postulaty z 1980 r. pozostają 

aktualne?
 Rozmowa z prof. Teresą Liszcz, sę-

dzią Trybunału Konstytucyjnego  
w stanie spoczynku.

 Wojciech Książek: Jak przeprowa-
dzić zmiany w oświacie?

Głównym punktem obchodów 36 rocznicy strajków sierpnio-
wych i powstania NSZZ „S” będzie uroczystość złożenia kwiatów 
pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej – z udziałem prezydenta RP An-
drzeja Dudy – 31 sierpnia około o godz. 16. O godz. 17 odprawiona 
zostanie msza św. w bazylice św. Brygidy.

Program uroczystości:
 30 sierpnia – Gdynia, godz. 18 – złożenie kwiatów przy pomniku 

Ofiar Grudnia ’70 (przy przystanku SKM Gdynia Stocznia); godz.
18.30 – Uroczysta gala wręczenia odznaczeń „Bohaterom Sierp-
nia 80 – Gdynia” (Sala Koncertowa Zarządu Portu Gdynia, ul. 
Rotterdamska 9), 

 31 sierpnia – Gdynia, godz. 10 – złożenie kwiatów pod pomni-
kiem Ofiar Grudnia 1970 (przy Urzędzie Miasta),

 31 sierpnia – Gdańsk, godz. 12 – złożenie kwiatów pod pomni-
kiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana; godz. 12.30 – złożenie  
kwiatów pod pomnikiem Anny Walentynowicz,

 31 sierpnia – Gdańsk, godz. 14 – uroczyste zebranie w Sali BHP, 
wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”, zło-
żenie kwiatów pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej,

 31 sierpnia – Gdańsk, godz. 17 – msza św. w bazylice św. Brygidy, 
złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. prałata Henryka Jankow-
skiego,

 31 sierpnia – Gdańsk, godz. 13 – złożenie kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą założycieli „S” oświatowej, ul. Osiek.
Więcej...>> 

Rocznica Sierpnia

Pogrzeb bohaterów
NSZZ „S” wspólnie z IPN jest organizatorem państwowego pogrze-

bu Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. 
Uroczystości w niedzielę, 28 sierpnia rozpoczną się o godz. 13 mszą św. 
w Bazylice Mariackiej pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głó-
dzia. Około godz. 14.30 rozpocznie się formowanie konduktu pogrze-
bowego na cmentarz Garnizonowy w Gdańsku, gdzie spoczną szczątki 
Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości pod przewodnictwem metropolity 
gdańskiego rozpoczną się o godz. 15.30. Hołd bohaterom będzie moż-
na oddać także w sobotę, 27 sierpnia. W godz. 17-22 ich szczątki zosta-
ną wystawione w Kaplicy Królewskiej w Gdańsku. Więcej...>>

To ostatni dzwonek, aby włączyć się w ak-
cję zbierania podpisów pod projektem ustawy 
ograniczającej handel w niedzielę. W Regionie 
Gdańskim na podpisy czekamy do piątku 26 
sierpnia. Informacji udziela Dział Organizowania 
i Rozwoju (tel. 58 308 44 54). – Mam nadzieję, 
że ustawa ograniczająca handel w niedzielę bę-
dzie obowiązywała już od 2017 r. Nie sądzę, że 
spowoduje to zwolnienia pracowników w sek-
torze handlu – ocenia Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S”. Więcej...>>

Poczty sztandarowe
Prosimy o PILNE zgłaszanie się pocztów sztandarowych, które 

chciałyby wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych bohaterów 
antykomunistycznego podziemia 28 sierpnia oraz obchodach 36 
rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 31 sierpnia. Udział 
pocztu sztandarowego należy zgłaszać do sekretariatu Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S” pod numerem telefonu 58 308 43 52 
lub pocztą elektroniczną: prezydium@solidarnosc.gda.pl.

Wolne niedziele

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pozegnanie-zwiazkowca-odeszla-sp-krystyna-mielnik
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/917-tys-pracujacych-ma-druga-prace
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zatrudnienie-wynagrodzenia-rosna
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/36-rocznica-strajkow-w-1980-roku-powstania-nszz-solidarnosc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pilne-sztandary-na-pogrzebie-inki-zagonczyka
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wolne-niedziele-zbieramy-podpisy


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

DAWID TURZYŃSKI, KZ NSZZ „S” w DCT S.A.
– Należę do „Solidarności”, aby móc zabezpieczyć 

swoje prawa będąc pracownikiem. Ale też, aby wy-
walczyć u pracodawcy polepszenie warunków pracy i 
płacy. Chcemy, aby pracodawca nie mógł za byle co 
wyrzucić pracownika z pracy. I jeszcze coś ważnego; 
żeby pracodawca traktował mnie i kolegów w sposób 
godny, szanując nas jako ludzi i pracowników.

HISTORIA tak było

POROZUMIENIA SZCZECIŃSKIE

iBiS NR 34 (285) 24 SIERPNIA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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Klasa zawodowa

CYTAT tygodnia

Rządowy program „Rodzina 500 plus” jest 
przełomowy, ponieważ niweluje istniejące, 

często rażące dystanse społeczne. Odrzu-
camy krytyczne opinie o tym programie, 

skądkolwiek by płynęły, ponieważ czę-
sto obrażają rodziny, zwłaszcza wie-

lodzietne.

Metropolita katowicki 
abp Wiktor Skworc, 

21.08.2016 r.

ZAPYTAJ prawnika

500+ NIE WPŁYNĄ  
NA  ALIMENTY

Od 20 sierpnia 2016 roku no-
welizacja Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego oraz niektórych in-
nych ustaw jednoznacznie przesą-
dza, że świadczenie wychowawcze 
z programu Rodzina 500 plus, nie 
będzie wpływało na wysokość ali-
mentów. Oznacza to, że zasądza-
jąc należne dziecku alimenty, sąd 
nie będzie brał pod uwagę faktu, 
iż dziecko otrzymuje świadcze-
nie wychowawcze. Świadczenie, 
o którym mowa, stanowi pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci, 
ale nie może prowadzić do wyrę-
czania rodziców zobowiązanych 
do płacenia alimentów.

Ponadto, na skutek noweliza-
cji, kwoty świadczenia z programu 
Rodzina 500 plus oraz inne świad-
czenia, takie jak: alimentacyjne, 
świadczenia pieniężne wypłacane 
w przypadku bezskuteczności eg-
zekucji alimentów, świadczenia 
rodzinne, dodatki rodzinne, do-
datki pielęgnacyjne, porodowe, 
dla sierot zupełnych, zasiłki dla 
opiekunów, świadczenia z pomo-

cy społecz-
nej, będą 
w y ł ą c z o n e 
z egzekucji komor-
niczej prowadzonej 
z rachunku bankowego 
i rachunku w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredy-
towej.

Pieniądze z tych tytułów mają 
trafiać na specjalny nowy rodzaj
rachunków – tzw. rachunki rodzin-
ne. Ich posiadaczami będą mogły 
być wyłącznie osoby fizyczne, któ-
rym przyznano niepodlegające eg-
zekucji świadczenia. Na rachunek 
rodzinny wpłacane będą wyłącznie 
środki z tych świadczeń. Otwarcie 
oraz prowadzenie tego rachunku 
ma być wolne od opłat i prowizji. 
Banki i SKOK-i będą zobowiąza-
ne do bezpłatnego wydania do 
rachunku karty oraz umożliwie-
nia bezpłatnej wypłaty w banko-
matach danego banku oraz tych 
wskazanych przez SKOK.
Stan prawny na 23.08.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

W Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kłaninie ma powstać 
klasa pod patronatem gdyńskiej 
Stoczni Remontowej „Nauta”. 
Uczniowie w ramach zajęć przygo-
towujących do zawodu spawacza 
i montera kadłubów będą wyko-
nywali praktyki na terenie stocz-

ni, a potem będą mogli liczyć na 
zatrudnienie. – Ta inicjatywa jest 
przez nas oceniana pozytywnie. 
Będziemy się przyglądać uczniom 
podczas praktyk – mówi Andrzej 
Janzen, przewodniczący „S” Stocz-
ni Remontowej „Nauta”. Wię-
cej...>>

Z okazji 80 urodzin i 60-lecia 
pracy twórczej Wojciecha Milew-
skiego, znanego gdańskiego fo-
tografika, współpracującego z re-
dakcją „Magazynu Solidarność”, 
zapraszamy 25 sierpnia 2016 r. 
o godz. 10 na otwarcie wystawy fo-
tograficznej jego autorstwa „Moja
Solidarność”. Wernisaż odbędzie 
się przed Salą BHP (ul. Popiełuszki 
6). – Moja przygoda z „S” rozpoczę-
ła się w sierpniu 1980 r. I nigdy się 
nie skończyła. Uczestniczyłem we 
wszystkich ważnych wydarzeniach 
Związku. Jako fotograf, ale też jako 
człowiek, dla którego ten Związek 
był i jest jego życiem – mówi Woj-
tek Milewski. Więcej...>>

Otwarcie wystawy

– 15 sierpnia od wczesnego 
rana coś wisiało w powietrzu. 
Mieliśmy już informacje, że straj-
kuje Stocznia Gdańska. Strajk roz-
poczęliśmy razem z kolegami na 
największym wydziale K-2. Wtedy 
jeszcze nie wiedzieliśmy, że na 
wydziale K-3 po drugiej stronie 
ulicy właśnie zatrudnił się Andrzej 

Taki był Sierpień ’80
Kołodziej – tak początki strajku 
w sierpniu 1980 roku w Stoczni 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni 
wspomina Roman Stegart, były 
stoczniowiec, obecnie pracownik 
ZRG NSZZ „S”. Stegart jest jed-
nym z bohaterów cyklu „Mój Sier-
pień” emitowanego przez Radio 
Gdańsk. Więcej...>>

30 sierpnia 1980 r. w Stoczni 
Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego 
władze PRL podpisały porozumie-
nie z przedstawicielami strajkują-
cych załóg (z około 360 zakładów), 
co zakończyło strajki na Pomorzu 
Zachodnim. W Szczecinie protest 
rozpoczął się 18 sierpnia w Stocz-
ni Remontowej „Parnica”, Stoczni 
im. Warskiego i „Gryfii”. Powstał
Międzyzakładowy Komitet Straj-
kowy z Marianem Jurczykiem na 
czele, który był w stałym kontakcie 
z MKS w Gdańsku. Sformułowano 
36 postulatów. Pod hasłem „Soli-
darność z Gdańskiem” wysunięto 
postulaty utworzenia Wolnych 
Związków Zawodowych.

Wobec rozszerzającej się fali 
protestów władze komunistycz-
ne zdecydowały się na podjęcie 
negocjacji. Delegacji partyjno-rzą-
dowej przewodniczył wicepremier 
Kazimierz Barcikowski.  

Porozumienie Szczecińskie za-
kładało, że komitety strajkowe 

przekształcą się w komisje robot-
nicze, które przeprowadzą wybory 
do władz niezależnych organizacji 
pracowniczych. Protokół mówił 
również o ochronie podstawo-
wych praw ludzi pracy i obywa-
teli, zakazie represji wobec dzia-
łaczy związkowych i politycznych, 
a także o dostępie Kościoła do 
mediów. Porozumienie zobowią-
zywało rząd do wydania w posta-
ci broszur Paktów Praw Człowieka 
i Aktu Końcowego Konferencji 
KBWE w Helsinkach. 

Konkurs trwa

Zdjęcie pomnika poświęconego NSZZ „S”, znajdującego się na terenie 
sankturium maryjnego w Licheniu, przysłał nam pan Bogusław z Gdań-
ska. Dziękujemy i przypominamy, że mimo zbliżającego się końca wakacji 
do końca września czekamy na Państwa zdjęcia miejsc i pamiątek związa-
nych z „S” (na e-mail m.kuzma@solidarnosc.gda.pl). Nagrody czekają!

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazkowcy-beda-sie-przygladac-klasie-zawodowej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wystawa-fotograficzna-wojciecha-milewskiego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/moj-sierpien-posluchaj-wspomnien-uczestnikow-strajkow-w-1980-roku
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