
Bronimy dokerów!
W akcji protestacyjnej 23 sierp-

nia br. w Szczecinie wezmą udział 
związkowcy z Gdańska. Akcja doty-
czy obrony stu miejsc pracy w por-
towej spółce. Z kolei 13 września br. 
rusza na Radzie Dialogu Społeczne-
go „dokerski stolik” na temat ukła-
dów ponadzakładowych i zmian 
w ustawie o portach morskich. 

Do Maryi
NSZZ „Solidarność” po raz 36 

zaprasza na Pielgrzymkę Ludzi 
Pracy na Jasną Górę. W tym roku 
odbędzie się ona 15 i 16 września. 
Zaproszenie podpisał przewod-
niczący KK NSZZ „S” Piotr Duda. 
Koordynuje pielgrzymkę Region 
Pomorza Zachodniego. 

Przekop mierzei
Rozpoczynają się prace przy-

gotowawcze do przekopu Mierzei 
Wiślanej i budowy kanału żeglugo-
wego. W listopadzie br., po okresie 
lęgowym ptactwa, ma nastąpić 
wycinka drzew w Nowym Świecie 
na półwyspie.  

 

Bat fiskusa 
Od 22 sierpnia br. obowiązują 

znowelizowane przepisy dające 
Krajowej Administracji Skarbowej 
możliwość blokowania kont �rm,
które podejrzewane są o wyłudza-
nie podatku. Blokada w wyjątko-
wych sytuacjach może nastąpić 
bez ostrzeżenia na 72 godziny. Te-
raz szef KAS nie musi wydawać po-
stanowienia, które przedsiębiorca 
mógł zaskarżyć.

Gdańszczanin
Brunon Zwarra zmarł 14 sierp-

nia br. w wieku 98 lat. Spoczął 
na cmentarzu w Oliwie. Był Pola-
kiem z Wolnego Miasta Gdańska, 
uczniem Gimnazjum Polskiego, 
członkiem Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży Męskiej, Zjedno-
czenia Zawodowego Polskiego i 
KS Gedania, więźniem niemieckich 
obozów koncentracyjnych Stut-
thof i Sachsenhausen, publicystą, 
autorem książek o historii Gdań-
ska, m.in. „Gdańsk 1939. Wspo-
mnienia Polakow gdańszczan”.
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Przeładunki 
w portach ro-
sną. Ich kondy-
cja cieszy rząd i 
zarządy �rm, ale
pracownicy czują 
się dyskrymino-
wani przy dzie-

leniu wypracowanych zysków. Są 
dysproporcje w wynagrodzeniach. 
Chęć maksymalizacji zysku ze stro-
ny właścicieli terminali powoduje, 
że wyciągają ile się da, dopóki my 
nie upomnimy się i nie wywalczymy 
czegoś dla siebie. Tak będzie nadal, 
jeśli się nie zjednoczymy i nie za-
wrzemy ponadzakładowego ukła-
du zbiorowego pracy, jednakowych 
warunków dla polskich dokerów. 

Stawiamy na dialog. Na Zacho-
dzie koledzy potra�ą być o wiele
bardziej stanowczy. W Antwerpii 
jest jeden silny związek zawodowy 
i dla wszystkich podmiotów układ 
jest jeden. Dokerzy z Rotterdamu 
po burzliwych negocjacjach wy-
walczyli nowy układ zbiorowy z pra-
codawcą, mającym sieć terminali. 
W Niemczech jest silny związek ver.
di. Ma 2,5 miliona ludzi. Na jeden 
gwizdek stają nabrzeża w Hambur-
gu. Tam jest układ pracy obejmują-
cy wszystkie zakłady sztauerskie. Są 
nasze federacje międzynarodowe. 
Na ich przykładzie widać, że soli-
darne wsparcie sprawdza się, a siła 
i sukces jest w jedności związkowej. 

W mojej �rmie jest wysokie
uzwiązkowienie, ale to niestety 
wyjątek. Razem z ITF opracowuje-
my system wsparcia związkowego 
dla dokerów.

13 września br. ruszamy z prioryte-
towym układem ponadzakładowym i 
zmianami w ustawie o portach mor-
skich na Radzie Dialogu Społecznego 
przy dokerskim stoliku z ministrem 
gospodarki morskiej.  Porty morskie 
przynoszą zyski dla całej gospodarki. 
To 220 tysięcy miejsc pracy. Do bu-
dżetu państwa wpływa z portów 20 
miliardów złotych. Rząd musi więc 
włączyć się do negocjacji nad zmiana-
mi ustawowymi o portach morskich.  

Jacek Szornak, 
przewodniczący Krajowej Sekcji 

Portów Morskich NSZZ „S”

Siła dokerów
Za pracownikami handlu

Pod koniec sierpnia zostaną wręczone stypen-
dia z Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”. Za-
chęcamy do wsparcia uzdolnionej i aktywnej 
młodzieży z województwa pomorskiego. 
Więcej...>>

SKRÓTEM NASZYM ZDANIEM
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W GABLOTCE!

Rząd Mateusza Morawieckiego 
przyjął projekt ustawy budżetowej 
na rok 2019, zakładający wzrost PKB 
o 3,8 proc. oraz de�cyt 28,5 mld zł
(planowany na ten rok – 41,5 mld zł).

Wzrost cen towarów i usług za-
planowano na 2,3 proc., a wzrost 
przeciętnego rocznego funduszu 
wynagrodzeń w gospodarce na-
rodowej oraz emerytur i rent o 6 
proc. Wzrost spożycia prywatnego 
zaplanowano na 5,9 proc.

– Głównym celem polityki bu-
dżetowej jest utrzymanie stabil-
ności �nansów publicznych przy
jednoczesnym wspieraniu wzrostu 

gospodarczego oraz solidarnościo-
wej polityki społecznej - czytamy 
w komunikacie Rady Ministrów.

Rozczarowani projektem bu-
dżetu na 2019 rok będą pracownicy 
sektora publicznego. – Projekt przy-
szłorocznego budżetu ma pozwolić 
ograniczać de�cyt. W tym celu trze-
ba utrzymać koszty w ryzach – mówi 
minister �nansów Teresa Czerwińska
i zapowiada, że wskaźnik wynagro-
dzeń kwoty bazowej w sferze budże-
towej nie zmienia się. Jednocześnie 
zwiększone będę środki na wyna-
grodzenia o 2,3 proc., czyli o progno-
zowaną w 2019 r. in�ację.  

Związkowcy z NSZZ „S” w Ma-
kro Cash & Carry Polska S.A. chcą 
stabilnego zatrudnienia i wyższe-
go wynagrodzenia, uszanowania 
wkładu pracowników w rozwój 
�rmy, zrozumienia potrzeb so-
cjalnych i bytowych, zmniejsze-
nia obciążenia pracą. Domagają 
się wzrostu wynagrodzeń o 400 zł 
brutto (280 zł na rękę) i dodatku 
stażowego 1 proc. za każdy prze-
pracowany rok po przepracowa-
niu 5 lat. Próbowali o tym rozma-
wiać z pracodawcą. Bez skutku. 
Zorganizowali więc wiec infor-
mujący społeczeństwo o sytuacji 

w tej sieci handlowej.  W niedzie-
lę 19 sierpnia br. w Warszawie 
vis á vis budynku  niemieckiego 
koncernu Metro Group, którego 
są pracownikami. Gdańską grupę 
wsparcia organizował Daniel Ci-
chocki, członek ZRG NSZZ „S” i KZ 
„S” w Makro.

Pracownicy apelowali: Chcemy 
pracować w �rmie, rozwijać się
zawodowo, ale i materialnie, co 
jest zasadniczym elementem ży-
cia ludzkiego, dlatego też akcen-
tujemy nasze problemy, chcemy 
zmieniać oblicze �rmy na bardziej
przyjazne pracownikom.  

Najliczniejszą grupą wsparcia stanowili związkowcy z Regionu 
Gdańskiego. 

Szycie budżetu 

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania


– Priorytetem jest doprowadzenie do wzrostu płac 
urzędników administracji państwowej. Kwota bazowa 
naszych wynagrodzeń nie była rewaloryzowana od 
dziesięciu lat i jest niższa niż płaca minimalna. Jest to 
sytuacja uwłaczająca nam. Mimo zmiany atmosfery 
w pracy i podejścia w urzędzie do pracowników i do 
związków zawodowych nie ma konkretów. Płacowe po-
stulaty są podyktowane nie tylko naszą desperacją, ale 

też troską o jakość kadr pracujących na rzecz naszego państwa. 

Pakt Ribbentrop–Mołotow
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CYTAT TYGODNIAZADANIA NA NOWĄ KADENCJĘ
KRYSTYNA MIĄSKOWSKA, KM NSZZ „S” w Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim

LICZBA TYGODNIA

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

ZUS INFORMUJE

2,3 procent
Taki wzrost wynagrodzeń pracowników budżetówki zakłada projekt 
budżetu na 2019 r., co pozwoli rozdysponować na ten cel 2,4 mld zł.

WYDARZYŁO SIĘ

1939

Słupy cywilizacji starożytnej i współczesnej stawiane były przez te 
społeczeństwa, które dzierżyły prymat w sprawach morskich.

inż. Eugeniusz Kwiatkowski, budowniczy Gdyni

 17 sierpnia 1980 
Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy 
ogłosił 21 strajko-
wych postulatów 
z żądaniem utwo-
rzenia niezależ-
nych związków 
zawodowych 

 20 sierpnia 1968 r. 
wojska ZSRS, 
Polski, Węgier 
i Bułgarii wkroczy-
ły na terytorium 
Czechosłowacji 
kładąc kres Pra-
skiej Wiośnie

 23 sierpnia  1980 
w stoczni Gdań-
skiej rozpoczynają 
się rozmowy MKS 
z delegacją rzą-
dową; ukazuje się 
pierwszy „Biuletyn 
Informacyjny 
Solidarność”  

Renta rodzinna przysługuje 
członkom rodziny zmarłego eme-
ryta, rencisty lub osoby, która 
spełniała warunki do uzyskania 
jednego z tych świadczeń. Upraw-
nionymi są dzieci i dzieci przyspo-
sobione oraz wnuki, rodzeństwo i 
inne dzieci przyjęte na wychowa-
nie i utrzymanie przed osiągnię-
ciem pełnoletności. Przysługuje im 
jedna, łączna renta, która w razie 
konieczności jest dzielona miedzy 
nich w równych częściach. Mini-
malna jej wysokość to 1029,80 zł.

Renta przysługuje do ukończe-
nia 16 lat, a w przypadku kontynu-
owania nauki do 25 roku życia. ZUS 
wypłaca ją przez cały rok szkolny, 
łącznie z wakacjami.  

Jeżeli szkoła lub uczelnia w 
pierwszym zaświadczeniu wskaże 
całkowity okres nauki, ZUS będzie 
wypłacał świadczenie przez ten 
czas. ZUS ma prawo do kontroli czy 
nauka jest kontynuowana. Jeżeli nie 
został wskazany pełny okres nauki, 
aby renta była wypłacana bez prze-
rwy, najpóźniej w ciągu miesiąca 
od ostatniej wypłaty trzeba złożyć 
wniosek, wraz z zaświadczeniem o 
kontynuowaniu nauki. Uczeń, któ-
ry dostał się na studia, by otrzymać 
rentę za wrzesień, musi dostarczyć 
zaświadczenie z uczelni do końca 
września. 

Krzysztof Cieszyński 
Regionalny rzecznik  

prasowy ZUS  

Ministrowie spraw zagranicz-
nych totalitarnych mocarstw III 
Rzeszy Joachim von Ribbentrop 
i ZSRS Wiaczesław Mołotow 23 
sierpnia 1939 roku podpisali w 
Moskwie pakt o nieagresji. Do 
dokumentu załączony był tajny 
protokół. Dotyczył on podziału 
stref wpływów, czyli zaboru Polski, 
Litwy, Łotwy, Estonii oraz zmian 
terytorialnych Finlandii oraz Ru-
munii. Na mocy paktu Estonia, 
Łotwa i Finlandia staną się strefą 
wpływów ZSRS, a północna gra-
nica Litwy z Łotwą stanowić ma 
granicę stref interesów Niemiec i 
ZSRS.  Na obszarach państwa pol-

skiego strefy wpływów Niemiec i 
ZSRS rozgraniczono wzdłuż  Na-
rwi, Wisły i Sanu. Strona sowiecka 
podkreśla swoje zainteresowanie 
Besarabią (część Rumunii). Pakt 
Ribbentrop – Mołotow jest okre-
ślany jako IV rozbiór Polski. Był 
on zapalnikiem wybuchu II wojny 
światowej w Europie. Wynikiem 
porozumienia była agresja ZSRS 
na Polskę 17 września 1939 roku, 
dwa tygodnie po napaści Niemiec. 
Ostatni żołnierz armii sowieckiej 
opuścił Polskę dopiero 17 wrze-
śnia 1993 roku. 23 sierpnia jest 
Europejskim Dniem Pamięci O�ar
Reżimów Totalitarnych.

O rentach rodzinnych

21 października br. wybierze-
my gospodarzy naszej gminy, 
miasta, powiatu, województwa 
na kolejne 4 lata. Druga tura (tam, 
gdzie będzie to niezbędne) odbę-
dzie się 4 listopada. Do 27 sierpnia 
br. komitety wyborcze muszą się 
zarejestrować. Potem mogą zbie-
rać podpisy poparcia i rejestrować 
listy. Termin rejestracji upływa 17 
września. 

Do 27 sierpnia br. podana bę-
dzie do publicznej wiadomości, 
w formie obwieszczenia, infor-
macja o okręgach wyborczych, 
ich granicach, numerach i liczbie 
radnych wybieranych w  okręgu 
wyborczym oraz o siedzibie ko-
misji wyborczej. 26 września mija 
czas na zgłaszanie kandydatów na 
wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast.

Jesienią zdecydujemy 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” zaprasza 31 sierpnia 2018 
roku do Gdańska na obchody 38 rocznicy Sierpnia 1980, podpisania 
Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 30 
rocznicy strajków z 1988 roku  
 godz. 13 – Sala BHP,  uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdań-

skiego NSZZ „S” (m.in. wręczenie odznaczeń oraz stypendiów z Fun-
duszu Stypendialnego NSZZ „S”).

 godz. 15 – złożenie kwiatów pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz 
przemarsz do bazyliki pw. św. Brygidy.

 godz. 16 – msza św. w bazylice pw. św. Brygidy; poświęcenie repliki 
sztandaru MKS; 

 godz. 20, plac przy Sali BHP – koncert „Koniec lata z Solidarnością” 
(współorganizator: TVP2; przewidziano występy takich wykonaw-
ców, jak Bednarek, Red Lips, Kasia Kowalska, De Mono, Papa D., Fe-
el, Landberry, Cleo). Partnerem wydarzenia jest Fundacja Lotos. 

Nasze święto

Na jednostkach ratowniczo-
-gaśniczych i na samochodach 
pożarniczych   PSP w Gdańsku 
i Sopocie widać �agi NSZZ „Soli-
darność”.  Strażacy domagają się 
wzrostu wynagrodzeń dla funk-
cjonariuszy oraz pracowników 
PSP, 100 proc. uposażenia w przy-
padku absencji chorobowej do 30 
dni w roku. Wśród postulatów jest 

też nowelizacja rozporządzenia 
płacowego w PSP oraz przywró-
cenia zasad emerytalnych sprzed 
2013 r. i wliczenia w podstawę 
emerytury pracy cywilnej. Przed 
kilku dniami wznowiła działalność 
Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ 
„S”. Jej przewodniczącym jest To-
masz Richert, lider „Solidarności” 
z komendy PSP w Gdyni.  

Strażacy pod flagami

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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