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Z Tyle winni są pracownikom pracodawcy po sześciu miesiącach tego roku.  

Rok wcześniej było to 95 mln zł. 
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Skróćmy tę 
parlamentarną kadencję

Podczas warszawskiej akcji pro-
testacyjnej 11-14 września będą 
zbierane podpisy pod wnioskiem 
do prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego o skrócenie kaden-
cji parlamentu. Więcej...>>

Jaka przyszłość stoczni
Międzynarodowe Targi Morskie 

Baltexpo, największa w Europie 
Środkowo-Wschodniej impreza 
targowa przemysłu okrętowego 
stała się forum starcia koncep-
cji dla przemysłu okrętowego. 
Szef ARP i prezesi wybrzeżowych 
stoczni dyskutowali nad zaanga-
żowaniem publicznych pieniędzy 
w sektor okrętowy, nad jego in-
nowacyjnością i  relacjami spo-
łecznymi. Targom towarzyszy Pol-
sko-Norweskie Forum Gospodarki 
Morskiej. Więcej...>>

Zespół ds. mediacji  
Zespół ds. Mediacji  powoła-

ny został przez KM Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
w Gdyni. Jego głównym celem jest 
rozwiązywanie sporów między 
pracownikami a pracodawcami 
na drodze ugody.  Więcej...>> 

Sierpniowe gołębie 
Sobotnie uroczystości Sierpnia 

1980 r. rozpoczęły się od wypusz-
czenia gołębi pocztowych na Pla-
cu Solidarności. Ptaki, a było ich 
800, wypuścili w drogę powrotną 
do stolicy związkowcy z Regionu 
Mazowsze NSZZ „S”. 

1980 i 1988  
bramy wolności

PAŃSTWO  
DLA OBYWATELI!
Harmonogram związkowej 
akcji protestacyjnej „Solidarno-
ści”, OPZZ i Forum Związków 
Zawodowych rozpisanej od 11 
do 14 września 2013 r. w War-
szawie zdominował obrady 
wrześniowego ZRG NSZZ „S”.

11 września odbędą się demon-
stracje przed sześcioma resortami: 
pracy i polityki społecznej, zdrowia, 
skarbu, gospodarki, transportu 
i budownictwa, spraw wewnętrz-
nych. Pikiety rozpoczną się o godz. 
12.00. 12 września to „Dzień eks-
percki”. Są zaplanowane spotkania 
i debaty z udziałem ekspertów ze 
środowisk naukowych. Trzeci dzień 

akcji (13 września) ma formułę 
Hyde Parku i debaty obywatelskiej 
– jak odzyskać państwo dla oby-
wateli. W sobotę w południe ruszy 
marsz gwiaździsty na Plac Zamko-
wy. NSZZ „S” wyruszy sprzed gma-
chu Sejmu  na Plac Zamkowy, gdzie 
wystąpią związkowi liderzy. Akcja 
protestacyjna powinna zakończyć 
się apelem o zbieranie podpisów 
pod wnioskiem o skrócenie kaden-
cji parlamentu.

Po manifestacji część związ-
kowców z „Solidarności” wyruszy 
autokarami na Ogólnopolską Piel-
grzymkę Ludzi Pracy do Często-
chowy.  Więcej...>>

33 lata po podpisaniu Poro-
zumień Gdańskich w Sali BHP 
i w bazylice św. Brygidy unosił się 
duch Solidarności.

– Chcemy zrealizować testa-
ment ludzi, którzy w sierpniu 
1980 r. walczyli o wolną Polskę 
i ważne sprawy dla polskiego ro-
botnika – mówił w Sali BHP 31 
sierpnia przewodniczący NSZZ 
„Solidarność”. Piotr Duda, obok 
poprzednich szefów Związku Ma-
riana Krzaklewskiego i Janusza 
Śniadka oraz abp. Sławoja Leszka 
Głódzia – jeden z gości uroczy-
stego posiedzenia ZRG „S”, które 
prowadził przewodniczący ZRG 
Krzysztof Dośla. – Strajki w 1988 r. 
przypomniały społeczeństwu rolę 
„S” jako fundamentu, bez które-
go nie będzie w Polsce wolności.  
– powiedział Mirosław Golon, 
dyrektor gdańskiego IPN. Wyda-
rzenia sprzed 25 lat upamiętnił 
poprzedzający mszę św. marsz 
sprzed bramy nr 2 Stoczni Gdań-
skiej do bazyliki św. Brygidy trasą, 
którą 1 września 1988 r. przemie-
rzyli kończący strajk stoczniowcy. 

Inicjatorami marszu byli uczestnicy 
strajków w 1988 r.: Bogusław Go-
łąb, prezes Związku Stowarzyszeń 
Osób Represjonowanych im. ks. 
Jerzego Popiełuszki oraz Krzysztof 
Żmuda, przewodniczący KM NSZZ 
„S” w Remontowa Shipbuilding. 
Na czele marszu stoczniowcy nieśli 
ten sam krzyż, co przed 25 laty.

Czytaj więcej...>>

zobacz relację...>>
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Naszym
ZDANIEM

DOŚĆ 
KŁAMSTWA

„…kłamaliśmy rano, wieczo-
rem, cały czas” – te słynne już 
słowa premiera Węgier Gyurc-
sány’ego z 2006 roku, gdy tysią-
ce domagało się ustąpienia jego 
rządu, nasuwają się same po 
wczorajszym wystąpieniu premie-
ra Tuska, który ogłosił uroczyście 
zakończenie kryzysu. Niedawno 
z równym niedowierzaniem słu-
chałem, jak minister Sławomir 
Nowak mówił, że przeżywamy 
w Polsce złote czasy (chyba nie 
chodziło mu o zegarki) i okres 
najlepszego w historii rozwoju. 
Ci panowie żyją na innej planecie, 
albo – co bardziej prawdopodob-
ne – chcą wcisnąć ludziom ciem-
notę, licząc, że przynajmniej część 
to kupi. A przecież wystarczy się 
dookoła rozejrzeć. Na Wybrze-
żu, w szczycie sezonu, w okresie 
sprzyjającym działalności gospo-
darczej, mamy 13 proc. bezro-
bocia, 111 tys. osób bez pracy. 
W całej Polsce przedsiębiorstwa 
padają jak muchy (647 upadłości 
od stycznia do lipca), co oznacza 
tysiące ludzi na bruku. Skoro pre-
mier wiedział, że nie było w Polsce 
kryzysu, to po co wprowadzano 
ustawę o 12-miesięcznym okresie 
rozliczeniowym czasu pracy? Ro-
zumiem, iż rządzący wiedzą, że 
najwięcej za leki płacą Polacy, że 
najwięcej jest u nas niedożywio-
nych dzieci, najdłuższe kolejki do 
lekarzy, najmniejsze nakłady na 
rodzinę, jeden z najmniejszych na 
świecie przyrostów naturalnych, 
powodujących wyludnienie Pol-
ski? Że nie ma praktycznie polskie-
go przemysłu? Czy to są zdaniem 
władzy, przejawy dobrobytu? Je-
dyne, co nam w tym dobrobycie 
państwo ma do zaoferowania, 
to monopol na przemoc, co za-
powiedział minister spraw we-
wnętrznych.

„…wy jesteście tymi, którzy de-
cydują, jaki ma być rząd. Politycy 
powinni tworzyć system, który słu-
chałby głosu obywateli” – mówiła 
komisarz ds. sprawiedliwości KE 
Viviane Reding do domagających 
się dymisji rządu Bułgarów. I po 
to właśnie, aby te słowa również 
ziściły się w Polsce, musimy spo-
tkać się w jak największej liczbie 
między 11 a 14 września w War-
szawie. Dać odpór zalewającemu 
nas kłamstwu, ale też pokazać 
rządzącym, że nie damy się zastra-
szyć i chcemy, aby godnie w na-
szej Ojczyźnie mogła żyć większa 
grupa osób, niż tylko członkowie 
koalicji rządzącej wraz ze swoimi 
rodzinami.

Krzysztof Dośla

Wystartował Bałtycki Tydzień 
Kampanii (2-6 września), obej-
mujący państwa i porty Morza 
Bałtyckiego oraz Norwegii. Sytu-
acja w europejskiej gospodarce 
morskiej wymusza silniejsze niż 
obecnie zorganizowanie mary-

narzy i portowców w związki za-
wodowe oraz zaangażowanie we 
wzajemną pomoc ich organizacji  
przeciwko pogarszającym się wa-
runkom pracy i deregulacji rynku.

Czytaj więcej...>>

W OBRONIE 
marynarzy i portowców

W najnowszym „Magazynie 
Solidarność” polecamy:
 Pakt z „Solidarnością 

– rozmowa z Jarosławem 
Kaczyńskim

 Rozmowa z prof. Andrze-
jem Zybertowiczem

 Stocznia Gdańsk: Nie bę-
dziemy umierać po cichu

 Prawo: Rekompensowa-
nie godzin nadliczbo-
wych

 Dodatek: strajki 1988

http://www.youtube.com/watch?v=UVs3SwLhOdA&feature=c4-overview&list=UUnZlugQb-vA2vf7lazYJC6w
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sierpniowe-uroczystoci/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/batycki-tydzie-kampanii-w-obronie-marynarzy-portowcw/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/skrmy-t-parlamentarn-kadencj/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jaka-przyszo-stoczni/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zesp-spraw-mediacji-przy-owiatowej-solidarnoci-w-gdyni/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-s-wrzesie-2013-dni-protestu-przeciwko-lekcewaeniu-spoeczestwa/
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KAZIMIERZ FRANEK,  KM NSZZ „Solidarność” 
w PKP Cargo SA w Gdyni

Jestem w „S” od 1980 r. Mój ojciec był w Armii 
gen. Andersa. Nie było innej alternatywy. Wraz z „S” 
wzrastałem zawodowo. „Solidarność” broni godności 
i praw pracowników, ma ogólnonarodowy charakter, 
jest największym i najbardziej konkretnym związkiem. 

W mediacji przed prywatyzacją zapewniliśmy ochronę pracowników 
paktem gwarancji pracowniczych, mówiącym o stabilności zatrudnie-
nia przed wejściem przedsiębiorstwa na giełdę.

HISTORIA tak było

Porozumienia Jastrzębskie

CYTAT tygodnia
– Ten rząd liczy się z lobby niemieckim, z lobby 

rosyjskim, z bankami, z dużym kapitałem, by nie 
dostać po głowie. Na ręku są rozwiązania mogące 

zwiększyć dochody. Jednak rząd Tuska nie chce 
się narazić. Zatem nie nakłada podatków 

na banki, na wielkie sieci handlowe, 
tylko łupi się społeczeństwo. W końcu 

przyszła komenda: „sprawdzam!”. 
Sprawa budżetu to właśnie owo 

sprawdzanie. 

Jarosław  
Kaczyński,  
prezes PiS,  

dla „Magazynu 
Solidarność”

Porozumienia Jastrzębskie, za-
warte 3 września 1980 r. były trze-
cim po gdańskim i szczecińskim, 
dokumentem podpisanym przez 
władze PRL i strajkujących robot-
ników. Komisję Rządowa repre-
zentował wicepremier Aleksander 
Kopeć, a Prezydium Międzyzakła-
dowego Komitetu Strajkowego 
jego przewodniczący – Jarosław 
Sienkiewicz. Do 21 postulatów 
wysuniętych przez załogi strajkują-
cych załóg na Wybrzeżu MKS w ko-
palni „Manifest Lipcowy” (obecnie 
„Zofiówka”) dołączył m. in.: pod-
noszenie wysokości zarobków 
w ścisłej relacji ze wzrostem kosz-
tów utrzymania, wprowadzenie 
pułapu minimalnej i maksymalnej 
płacy, zniesienie czterobrygado-

wego systemu pracy w kopalniach 
oraz powołanie Komisji Mieszanej 
składającej się z przedstawicieli 
rządu i MKS mającej za zadanie 
nadzorować realizacje podpisane-
go porozumienia. Pierwsze strajki 
na Śląsku wybuchły na początku 
sierpnia 1980 r. – w Zakładzie 
Tworzyw Sztucznych Erg w Bie-
runiu i tarnogórskim Fazosie, lecz 
szybko zostały wygaszone. W no-
cy z 27 na 28 sierpnia rozpoczął 
się strajk w kopalni „Manifest 
Lipcowy”. 29 sierpnia rozpoczę-
ły się rozmowy między komisją 
rządową a MKS, gdy na Śląsku 
strajkowało ponad 50 zakładów 
pracy. Porozumienie zawierające 
29 postulatów zostało podpisane 
nad ranem 3 września.

WYPRAWKA 
SZKOLNA 2013 r.

„Wyprawka” jest programem, 
w ramach którego można uzyskać 
dofinansowanie zakupu podręczni-
ków, a w przypadku uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – tak-
że zakupu książek pomocniczych 
oraz materiałów dydaktycznych.

W roku szkolnym 2013/2014 
obejmie uczniów rozpoczynający 
edukację:
 w klasach 1-3 i klasie 5 szkoły 

podstawowej
 w klasach 1-3 i 5 ogólno-

kształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia

 w klasie 2 szkoły ponadgimna-
zjalnej

 w klasie 5 ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej II stopnia

 w klasie 2 liceum plastycznego
 klasie 2 lub 5 ogólnokształcącej 

szkoły baletowej
 oraz uczniów słabowidzący, 

niesłyszący, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym, 
posiadającym orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego.

Kryteria przy udzielaniu pomocy:
1. uczniom klasy 1 szkoły podsta-

wowej i uczniom klasy 1 ogól-
nokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia, spełniających kryteria 

dochodowe 
– 539 zł. na 
osobę w rodzinie

2. pozostałym uczniom 
z rodzin spełniających 
kryterium dochodowe 
– 456 zł na osobę w rodzinie

3. uczniom pochodzącym z rodzin 
niespełniających kryterium do-
chodowego, o którym mowa 
wyżej, jeśli zachodzą przypad-
ki wymienione w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej, m.in:

 bezrobocie, niepełnosprawność
 długotrwała lub ciężka choroba
 przemoc w rodzinie
 bezradność w sprawach opie-

kuńczych i wychowawczych 
zwłaszcza w rodzinach niepeł-
nych lub wielodzietnych

 zdarzenie losowe, sytuacja kry-
zysowa, klęska żywiołowa.
Wnioski należy składać do dy-

rektora szkoły w terminie usta-
lonym przez Prezydenta Miasta 
wraz z dowodem poniesionych 
kosztów oraz zaświadczeniem 
o dochodach.

Na terenie Gdańska wnio-
ski składa się do 9 września br, 
w Gdyni do 16 września, w Sopo-
cie do 13 września.
Stan prawny na 21.08.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

ZAPYTAJ prawnika

Czterdziestu uzdolnionych 
uczniów ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, szczycących 
się znakomitymi wynikami w nauce 
otrzymało stypendia XI edycji Fun-
duszu Stypendialnego NSZZ „So-
lidarność”. Wręczenie stypendiów 
podczas uroczystego posiedzenia 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 

STYPENDYŚCI „S”

„S” z okazji rocznicy podpisania Po-
rozumień sierpniowych odbyło się 
w Sali BHP, a stypendyści uczestni-
czyli we wszystkich punktach gdań-
skich uroczystości. 

Czytaj więcej...>>

Lista darczyńców...>>
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Premier Donald Tusk po raz 
kolejny ogłosił koniec kryzysu 
w Polsce. Według szefa rządu 3 
września skończył się kryzys. Przy-
najmniej na forum ekonomicznym 
w Krynicy. Premier najwyraźniej 
napił się z leczniczego źródełka 
i zapomniał o niedawnej noweli-
zacji budżetu, przełamaniu pro-
gów oszczędnościowych i mani-
pulacjach przy OFE by księgowość 
rządową poprawić. 

Na
WESOŁO

KONIEC KRYZYSU 
u Tuska

1. Należy w autokarze wpisać się na listę uczestników.
2. Warto wcześniej zapoznać się z trasą manifestacji, a w razie zgu-

bienia grupy – mieć telefon kontaktowy do autokaru (osoby odpo-
wiedzialnej). Przed wyjazdem nie zapomnij naładować telefonu!

3. Sprawdzić prognozę pogody i dostosować do niej ubranie.
4. Koniecznie wziąć wodę, wygodne buty, nakrycie głowy, a nawet 

małe składane krzesełko.
5. W razie podejrzenia prowokacji – zrób zdjęcia, a w przypadku 

zatrzymania czy legitymowania przez policję – poinformuj koor-
dynatorów akcji – Romana Kuzimskiego (515 240 491) lub Jana 
Szewczyka (603 934 165)

6. Przypominamy, że w trakcie przejazdu i manifestacji obowiązuje 
całkowity zakaz spożywania alkoholu.
W Warszawie pokażmy naszą siłę i determinację, ale pamię-
tajmy, że reprezentujemy NSZZ „Solidarność”.

JEDZIESZ DO WARSZAWY? Pamiętaj, że:

Sytuacji w oświacie i akcji prote-
stacyjnej poświęcona była pierwsza 
część Rady Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność”, która 
odbyła się 3 września w gdańskim 
Akwenie. O tym, dlaczego nauczy-
ciele będą manifestowali, mówił 
m.in. przewodniczący Sekcji Krajo-
wej Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Ryszard Proksa. „Jeste-
śmy jedynym państwem w Europie, 
w którym rząd oficjalnie ogłosił, że
oświata nie jest jego zadaniem, że go 
nie interesuje” – powiedział Proksa. 
Więcej...>>

12 i 14 września
OŚWIATA  
W WARSZAWIE

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-o-wpaty-na-fundusz-stypendialny/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rada-sekcji-owiaty-s-przed-protestem-w-warszawie/
http://www.solidarnosc.gda.pl/oswiata/aktualnosci-oswiata/wykaz-darczycw-funduszu-stypendialnego-im-nszz-solidarno/
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