
Stypendyści
31 sierpnia 23 stypendystów 

uzyska wsparcie Funduszu Sty-
pendialnego ZRG NSZZ „Solidar-
ność”. W dotychczasowych 16 
edycjach stypendia „S” przyznano 
631 stypendiów.    

W hołdzie Wolności 
W Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku 1 września o godz. 18 
odbędzie się  koncert upamiętnia-
jący 79 rocznicę wybuchu II wojny 
światowej pt. „W hołdzie Wolności”. 
Koncert będzie okazją, by wysłu-
chać utworów w oryginalnych, 
jazzowych aranżacjach autorstwa 
znanego pianisty, aranżera i kompo-
zytora, Andrzeja Jagodzińskiego. 

Za Wolność 
i Solidarność

Krzyże Wolności i Solidarności 
otrzyma kolejnych 47 działaczy 
opozycji wobec systemu PRL. Wrę-
czy je prezes IPN dr Jarosław Sza-
rek w Sali BHP Stoczni Gdańskiej 
30 sierpnia br. o godz. 13. Wśród 
uhonorowanych (pośmiertnie) 
będą m.in. Henryk Lenarciak, An-
drzej Butkiewicz i Jan Samsono-
wicz. Więcej…>>

Na Westerplatte
Apel Pamięci, odczytany przez 

żołnierza, harcerskie „przesłanie 
Westerplatte”, wystąpienia o�cjeli,
odczytanie listu od prezydenta RP 
i emisja krótkiego �lmu o 1939 r.
– to główne punkty scenariu-
sza uroczystości na Westerplatte  
1 września według scenariusza 
MON i Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku. Uroczystości rozpoczną się 
w sobotę o godz. 4.10.
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Uznaje się za celowe powoła-
nie nowych samorządnych związ-
ków zawodowych, które byłyby 
autentycznym reprezentantem 
klasy pracującej. 

Stworzenie i działalność nieza-
leżnych, samorządnych związków 
zawodowych odpowiada raty�ko-
wanym przez Polskę konwencjom 
Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nr 87 o wolności związkowej 
i ochronie praw związkowych oraz 
nr 98 o prawie organizowania się i 
rokowań zbiorowych.  

Nowe związki zawodowe winny 
mieć realną możliwość publicznego 
opiniowania kluczowych decyzji de-
terminujących warunki życia ludzi 
pracy: zasad podziału dochodu na-
rodowego na konsumpcję i akumu-
lację, podziału funduszu konsumpcji 
społecznej na różne cele (zdrowie, 
oświatę, kulturę) podstawowych 
zasad wynagradzania i kierunków 
polityki płac, a szczególnie zasady 
automatycznej korektury płac w 
warunkach in�acji, wieloletnich
planów gospodarczych, kierunków 
inwestycji oraz zmiany cen. Rząd zo-
bowiązuje się zapewnić warunki do 
pełnienia tych funkcji.

Prawo do strajku będzie za-
gwarantowane w przygotowywa-
nej ustawie o związkach zawodo-
wych. Ustawa powinna określić 
warunki proklamowania i organi-
zowania strajku, metody rozstrzy-
gania spornych spraw i odpowie-
dzialności za naruszenie prawa.

Działalność radia i telewizji 
oraz prasy i wydawnictw powinna 
służyć wyrażaniu różnorodności 
myśli, poglądów i sądów. Powinna 
ona podlegać społecznej kontroli.  

Związki zawodowe powinny 
uczestniczyć szczególnie w pracach 
nad ustawami o socjalistycznych or-
ganizacjach gospodarczych i o sa-
morządzie robotniczym. Reforma 
gospodarcza powinna opierać się 
na zasadniczo zwiększonej samo-
dzielności przedsiębiorstw i rzeczy-
wistym uczestniczeniu samorządu 
robotniczego w zarządzaniu.  

Fragmenty protokołu 
Porozumienia zawartego przez MKS 

i Komisję rządową 31 sierpnia 1980 r.
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Komisja Krajowa obradująca 
29 i 30 sierpnia br. w Gdańsku za-
poznała się z odpowiedzią rządu 
na postulaty dotyczące wzrostu 
płac w państwowej sferze budże-
towej. Przedstawiła ja przybyła 
na Krajówkę minister Elżbieta 
Rafalska. Jest to efekt spotkania 
związkowców z premierem Mate-
uszem Morawieckim w Gdańsku 7 
sierpnia br. 

Tematem obrad Krajówki z 
udziałem minister Rafalskiej był 
m.in. poziom płacy minimalnej,  
odmrożenie Funduszu Socjalnego 

i przygotowywany schemat wzro-
stu płac dla pracowników sfery 
budżetowej.  Przede wszystkim 
„Solidarność” oczekuje odmroże-
nia kwoty bazowej. 

Przed częścią roboczą Piotr 
Duda, przewodniczący KK NSZZ 
„S” i Wojciech Weiss, prezes spół-
ki LOTOS Paliwa podpisali poro-
zumienie na mocy którego od 
jesieni związkowcy z legitymacją 
elektroniczną „S” oraz ich rodziny 
korzystające z kart paliwowych 
LOTOS Biznes otrzymają zniżki na 
stacjach tej grupy. 

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. 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 oraz poświęcenie 

repliki sztandaru MKS z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy 
 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 

Główne uroczystości

Mecenasem wydarzenia 
jest Grupa Energa

W najnowszym Magazynie 
Solidarność piszemy m.in. o płacy 
w stre�e budżetowej, o proble-
mach listonoszy, pracowników 
portów lotniczych i handlu oraz 
o nowelizacji ustawy o związkach 
zawodowych. 

Elżbieta Rafalska w KK

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krzyze-wolnosci-solidarnosci-otrzyma-47-dzialaczy-opozycji-wobec-systemu-prl
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CYTAT TYGODNIAZADANIA NA NOWĄ KADENCJĘ
KAROLINA RYDZEWSKA, KZ NSZZ „Solidarność” Igloport  

LICZBY TYGODNIA

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

ZAPYTAJ PRAWNIKA

od 19 do 55
Pracownicy w tym wieku będą objęci Pracowniczymi Planami Kapita-
łowymi.

1980

Człowiek, który biernie przyjmuje narzuconą mu niewolę, już się wła-
ściwie deklasuje i przestaje być pod jakimś względem człowiekiem. 
I naród, który nie umie walczyć o swoją wolność, już się właściwie zde-
klasował, stając poniżej swej wysokiej godności.

ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński 

31 sierpnia 1980 roku 
o godz.16.40 Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy w Gdańsku 
i Komisja Rządowa podpisały 
w Sali BHP Stoczni Gdańskiej im 
Lenina porozumienie, na mocy 
którego władza PRL musiała za-
akceptować niezależne od partii 
i pracodawców wolne związki za-
wodowe, zgodnie z Konwencją nr 
87 Międzynarodowej Organizacji 
Pracy.  Od 21 postulatów MKS, spi-
sanych na drewnianych tablicach, 
zaczęła się najnowsza historia Pol-
ski. Kolejne przyjęte postulaty MKS 
dotyczyły m.in. przestrzegania 
konstytucyjnych praw i wolności, 
m.in. prawa do strajku, wolności 
słowa, uwolnienie więźniów poli-
tycznych, wprowadzenia zasady 
doboru kadry kierowniczej na za-
sadach kwali�kacji, a nie przyna-
leżności partyjnej. 

Postulaty społeczne to m.in. po-
prawa zaopatrzenia rynku w arty-
kuły żywnościowe, obniżenie wie-
ku emerytalnego, wprowadzenie 
wszystkich wolnych sobót, popra-
wa warunków w służbie zdrowia, 
zapewnienie miejsc w żłobkach 
i przedszkolach. Postulaty ekono-
miczne dotyczyły umożliwienia 
wszystkim środowiskom i war-
stwom społecznym uczestnicze-
nie w dyskusji nad programem 
reform. Niektóre z nich nie są zre-
alizowane do dzisiaj. 

MKS przekształcił się w Międzyza-
kładowy Komitet Założycielski Nie-
zależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego. Tego samego dnia 
rozpoczęło się  pierwsze posiedze-
nie MKZ. Rodził się wielki, niezależny 
ruch związkowy. 13 września 1980 r. 
Komitet Obrony Kraju podjął przygo-
towania do stanu wojennego.

Miejsce płatnego postoju 
musi być oznakowane

Tradycyjnie 30 sierpnia br. w Gdyni obchodzona będzie rocznica sierp-
niowego strajku z 1980 roku i podpisania Porozumień Sierpniowych. Tych, 
którym bliskie są ideały „Solidarności” organizatorzy, czyli Oddział ZRG „S” 
w Gdyni, Pomorska Inicjatywa Historyczna i prezydent Wojciech Szczurek 
zapraszają na godzinę 18:30 do Sali Koncertowej Zarządu Portu Gdynia 
S.A. przy ul. Rotterdamskiej 9. Podczas uroczystości wręczone zostaną ho-
norowe odznaczenia bohaterom strajków sierpniowych za odwagę walki 
o godność i wolność w sierpniu 1980 roku.  Będzie też premierowy pokaz 
�lmu Majki Dłużewskiej„Andrzej Kołodziej – bardzo polska opowieść”.

Pomorskie Obserwatorium Ryn-
ku Pracy podaje, że z końcem lipca 
2018 r. stopa bezrobocia wynosiła 
4,8 proc. i była o 0,9 punktów niższa 
niż rok wcześniej (5,7 proc. w lipcu 
2017 r.). W lipcu br. bezrobotnych w 
naszym województwie było 41 847 

osób. W porównaniu z całym krajem 
stopa bezrobocia w woj. pomorskim 
w lipcu była niższa od krajowego 
o 1,1 punkt procentowy. Zawdzię-
czamy to dobrej koniunkturze go-
spodarczej i prosperity w turystyce 
i gastronomii.  Więcej…>>

Gdynia sierpniowa

Opłaty postojowe w strefach 
płatnego parkowania mogą być 
pobierane jedynie pod warun-
kiem prawidłowego oznakowania  
miejsc parkingowych. Nie jest 
przy tym dopuszczalne uznanie 
za wyznaczone miejsce całej strefy 
płatnego parkowania. W praktyce 
okazuje się jednak, że zarządcy 
dróg egzekwują opłaty w obsza-
rze całej strefy, także w miejscach 
nie spełniających warunku prawi-
dłowego oznakowania. 

Z przepisów ustawy o drogach 
publicznych wynika, że pobieranie 
opłat w strefach płatnego parko-
wania jest możliwe jedynie  w wy-
znaczonych miejscach w określone 
dni robocze, w określonych godzi-
nach lub całodobowo. Ponadto w 
świetle przepisów rozporządzenia 
wydanego na podstawie ustawy 

Prawo o ruchu drogowym, wyzna-
czenie miejsca płatnego postoju w 
stre�e płatnego parkowania wy-
maga prawidłowego zastosowania 
dwóch znaków, tj. znaku pionowe-
go oraz znaku poziomego. Znaków 
poziomych można nie stosować, 
jednak tylko wówczas, gdy nastąpi 
konstrukcyjne ustalenie stanowisk 
postojowych na wydzielonych 
parkingach. Poza ww. wyjątkiem, 
oznaczenie miejsca do parkowania 
jedynie znakiem pionowym lub 
jedynie znakiem poziomym nie 
uprawnia do pobierania opłaty za 
postój i opłaty dodatkowej. 

Powyższe stanowisko potwier-
dza uchwała Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 9 paź-
dziernika 2017 r. 
Stan prawny 22 sierpnia 2018 r. 

Łukasz Sulej

Optymizm na rynku pracy 

Europo, wróć do swoich korzeni
Jan Paweł II 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 

w Gdańsku, dziękując za współpracę, inspirację, wszystkim Członkom 
naszego Związku oraz Współpracownikom ze szkół i placówek oświa-
towych,  życzy spokojnej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery w gro-
nie pedagogicznym i wśród całej społeczności szkolnej.  U progu no-
wego roku szkolnego liczymy też na współpracę i solidarność.

Z wyrazami sympatii i szacunku:
Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji 

Barbara Kamińska, zastępca przewodniczącego Sekcji
Anna Kocik, zastępca przewodniczącego i skarbnik Sekcji

Hanna Minkiewicz, sekretarz Sekcji

– W naszym Związku są też młodzi ludzie. Młodość to 
powiew różnych pomysłów, ale też młodzi łatwiej nawiązu-
ją kontakty z rówieśnikami. W zakładach pracy do młodych 
należy kierować promocję Związku. Wyjaśniać, dlaczego 
warto zapisać się do „Solidarności”. Co prawda rynek pracy 
się zmienił i częściej to pracodawca walczy o pracowników, 
ale warunki pracy nie są najlepsze. Na własnej skórze prze-

żyłam mobbing, represje. Dzięki wsparciu „Solidarności” ten okres przetrwa-
łam. „Solidarność” jest dla ludzi pracy. O tym trzeba mówić młodym.  

Rząd przyjął projekt ustawy 
o Pracowniczych Planach Kapita-
łowych, czyli programie dodatko-
wego i dobrowolnego oszczędza-
nia na emeryturę, przeznaczonym 
dla 11,5 mln osób zatrudnionych. 
PPK obejmą pracujących Polaków, 
w ustawowym limicie wielku, nie-
zależnie od formy zatrudnienia, za 
których odprowadzane są składki 
na ubezpieczenie emerytalne. To 

też pomysł na część emerytury 
w przyszłości, tworzony solidar-
nie przez państwo, pracowników 
i pracodawców.  Minimalna stawka 
pracodawcy to 1,5 proc. wynagro-
dzenia brutto. Pracownicy mają 
odkładać 2 proc. od pensji brutto, 
ale najmniej zarabiający 0,5 proc. 
Będzie państwowa składka powi-
talna (250 zł) i bonus na koniec 
roku (240 zł). Więcej…>>

Oszczędzimy w PPK

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-pomorskiem-bezrobocie-spada
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zbudujemy-rodzimy-kapital-na-pracowniczych-planach-kapitalowych
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