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Zapraszamy na nasze święto
Sezonowi pod ochroną

Państwowa Inspekcja Pracy 
uczestniczy w kampanii informa-
cyjnej Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy „Rights  for  all  seasons” (Pra-
wa przez cały rok) o bezpiecznych 
warunkach pracy sezonowej w kra-
jach UE. W jej ramach Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Gdańsku orga-
nizuje dyżur telefoniczny w każdą 
środę w godz. 9–12, pod nr. tel. 571 
868 587.

Radiowy Sierpień  
27 sierpnia br. po godz. 18 

Radio Gdańsk zaprasza do wysłu-
chania rozmowy o śp. Annie Wa-
lentynowicz i innych bohaterach 
sierpniowych strajków. W progra-
mie ballady Lecha Makowieckiego 
z zespołem Zayazd. Transmisja na 
żywo na antenie i  stronie interne-
towej Radia Gdańsk.  

Turów prostowany
Rzecznik Komisji Europejskiej 

przekazał dobrą wiadomość, że pol-
ski wniosek do TSUE o zastosowa-
nie przyspieszonego postępowania 
w sprawie kopalni Turów został 
pozytywnie rozpatrzony. Rozprawa 
odbędzie się 9 listopada br.

Wrześniowy „Magazyn”
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Ze względu na planowany 
wzrost gospodarczy (wg polskich 
prognoz, szacunków Komisji Euro-
pejskiej i danych OECD) oraz z uwa-
gi na rosnącą in�acjęprzyszłoroczna
płaca minimalna powinna wynosić 
nie mniej niż 3100 zł brutto (2273 
zł na rękę), a minimalna stawka go-
dzinowa nie mniej niż 21,75 zł brut-
to. Rząd proponuje 3 tys. zł brutto, 
czyli 2202,72 zł netto oraz 19,60 zł 

za godzinę pracy. – Postulat wzro-
stu minimalnego wynagrodzenia 
o nie mniej niż 10,71 proc. ma swoje 
podłoże zarówno w planowanym, 
zapowiadanym wzroście PKB, a tak-
że w oparciu o szacunki dotyczące 
in�acji. Zgodnie ze statystykami
aż 13 proc. zatrudnionych otrzy-
muje minimalne wynagrodzenie” 
– czytamy w opinii Prezydium KK 
NSZZ „S”.

Na rocznicowe obchody sierp-
niowych strajków i powstania 
NSZZ „Solidarność” otrzymają 
państwo najnowszy „Magazyn So-
lidarność”, a w nim m.in: 
 Przed rokiem szkolnym 2021/

2022. Rozmowa z Wojciechem 
Książkiem

 Czy jest szansa na branżowy 
układ zbiorowy pracy dla pra-
cowników branży spożywczej?

 Zgromadzenie wolnych ludzi: 
I Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”, wrzesień–
–październik 1981 r.

Zapraszamy na uroczystości 
41 rocznicy narodzin NSZZ „Soli-
darność, organizowane przez KK 
NSZZ i ZRG NSZZ „Solidarność”. 

Obchody główne:
31 sierpnia – Gdańsk: godz.14, 

Sala BHP Stoczni Gdańskiej – uro-
czyste posiedzenie ZRG dla zapro-
szonych gości, wręczenie stypen-
diów NSZZ „Solidarność”; godz. 16 
– uroczystości na placu Solidarno-
ści, złożenie kwiatów przy Bramie 
nr 2 Stoczni Gdańskiej, przemarsz 
do bazyliki św. Brygidy; godz. 17  
– uroczysta msza święta w bazylice.

Obchody towarzyszące: 
28 sierpnia Gdynia, od godz. 

9 – Konferencja „Solidarność” 1980 
źródła ideowe. i Rola NSZZ „Solidar-
ność” w procesie obalania komuni-
zmu. Druga odsłona konferencji 
„Walka o pamięć. Dorobek i spu-
ścizna NSZZ Solidarność” 30 sierp-
nia br. Miejsce: sala koncertowa 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia 
S.A., ul. Rotterdamska 9. 

Zbierzmy podpisy! 
W czwartek, 26 sierpnia br. na 

Długim Targu w Gdańsku przy Fon-
tannie Neptuna będziemy od godz. 
12 zbierać podpisy pod projektem 
zmian w prawie emerytalnym. 
Ważnym elementem demokracji 
bezpośredniej jest obywatelska ini-
cjatywa ustawodawcza. Prawo to    
przysługuje 100 tys. obywateli. Im 
więcej zbierzemy podpisów, tym 
większą presję wywrzemy na poli-
tykach. Emerytura stażowa to moż-
liwość przejścia na emeryturę bez 

względu na wiek, 
po wykazaniu się 
okresem ubezpie-
czeniowym – 40 
lat dla mężczyzn 
i 35 lat dla ko-
biet, jeśli w tym 
czasie opłaciło 
się składki po-
zwalające na wy-
płatę co najmniej 
minimalnej emerytu-
ry.  Więcej...>>

Jaka minimalna?

29 sierpnia Kościerzyna, godz. 
9.30 – uroczysta msza św. w inten-
cji NSZZ „Solidarność” w kościele 
pw. Świętej Trójcy  

30 sierpnia Gdynia – złożenie 
kwiatów pod pomnikiem O�ar
Grudnia ’70 (godz. 16), wręcze-
nie honorowych odznaczeń bo-
haterom strajków sierpniowych 
(godz. 16.45, Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A), godz. 19 w tym 
samym miejscu koncert lidera ze-
społu Contra Mundum Norberta 
„Smoły” Smolińskiego  

31 sierpnia Gdańsk, Sala BHP, 
godz. 11 – wręczenie Krzyży Wol-
ności i Solidarności, występ Leszka 
Czajkowskiego i Pawła Piekarczy-
ka; godz. 12.30 – złożenie kwia-
tów pod pomnikiem Jana Pawła 
II i Ronalda Reagana (Przymorze); 
godz.12.30 – pod tablicą założy-
cieli oświatowej „Solidarności” (ul. 
Osiek w Gdańsku); godz. 13.00 
– pod pomnikiem Anny Walenty-
nowicz (Gdańsk Wrzeszcz).

Program uroczystości tutaj…>>

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-o-wplaty-na-fundusz-stypendialny-xix-edycja
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uroczystosci-sierpniowe-2021
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wszystko-o-emeryturach-stazowych
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

5,8 procent

Spotykam ludzi, którzy mówią: miałem rynek i wolność gospodarczą 
taką, że nie miałem co do gara włożyć. Przez ponad dwie dekady konku-
rowaliśmy niskimi kosztami pracy, przy rosnącej wydajności. Za godzinę 
pracy płaciło się parę złotych. Parę. 2 razy 2 to cztery. Od 2017 roku jest 
minimalna stawka godzinowa, wtedy 13 złotych, dziś 18,30. Minimal-
na pensja przed siedmiu laty 1600 złotych brutto. Dziś 2800 zł. Mamy 
sprawiedliwsze państwo. Polska jest mniej niesprawiedliwa, niż była na 
początku naszych rządów. 

Tadeusz Cymański (SP), poseł klubu PiS 
w rozmowie z „Gazetą Gdańską”

WYDARZYŁO SIĘ
 

  23.08.1939 r.  
Podpisano pakt 
między III Rzeszą 
a ZSRS, które-
go dodatkowy 
protokół dotyczył 
rozdziału stref 
wpływów (IV 
rozbiór Polski).

 28.08.1946 r.  
17-letnia Danuta 
Siedzikówna 
ps. „Inka” oraz 
wachm. Feliks 
Selmanowicz ps. 
„Zagończyk” zo-
stali zamordowani 
w Gdańsku.

 30.08.1980 r.  
Podpisano porozu-
mienia szczeciń-
skie, pierwsze 
z czterech kończą-
cych sierpniowe 
strajki.

Jak Polak z Polakiem?
HISTORIA 1980

Tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowego w lipcu br. i była o 0,3 
proc. niższa niż w lipcu ub.r. (6,1 proc.) i o 0,1 proc. niż w czerwcu 
br., ale o 0,4 proc. wyższa niż w marcu ub.r., przed administracyjnym 
zamknięciem gospodarki. 
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23 sierpnia 1980 roku o godz. 
20 rozpoczęły się rozmowy między 
MKS, na którego czele stał Lech 
Wałęsa, a Komisją Rządową pod 
przewodnictwem wicepremiera 
Mieczysława Jagielskiego po �a-
sku wcześniejszej próby rozbicia 
jedności załóg przez wicepremie-
ra Tadeusza Pykę. Od 24 sierpnia 
MKS zaczął posługiwać się zna-
kiem gra�cznym„Solidarność”.  

Strona rządowa odrzuciła wa-
runki MKS m.in. odblokowania 
łączności telefonicznej i zaprze-
stania represji wobec wspomaga-
jących strajk. Powołano sztab pod 
przewodnictwem  Józefa Pińkow-
skiego (od 5 września 1980 r. pre-
miera) dla przygotowania planu 
użycia siły. MSW opracowało kon-
cepcję blokady Stoczni Gdańskiej. 

25 sierpnia popołudniówka 
„Wieczór Wybrzeża” jako pierwsza 

„o�cjalna” gazeta poinformowała
o MKS i o 21 postulatach. Nocą z 25 
na 26 sierpnia odblokowano tele-
fony, rano wznowiono negocjacje. 
28 sierpnia „Sztandar Młodych” jako 
pierwszy ogólnopolski dziennik 
opublikował 21 gdańskich postula-
tów. Ogłoszenie stanu wyjątkowe-
go nie było możliwe. Gierek i jego 
ekipa nie miał już poparcia gen. 
Jaruzelskiego (MON) i Stanisława 
Kani (nadzór polityczny nad SB). 31 
sierpnia, gdy do gdańskiego MKS 
przystąpiło ponad 700 zakładów 
pracy, o godz. 16.40 podpisano po-
rozumienie pomiędzy MKS a Komi-
sją Rządową. MKS w Gdańsku prze-
kształcił  się w Międzyzakładowy 
Komitet Założycielski Niezależnego 
Związku Zawodowego, a jego posie-
dzenie odbyło się 31sierpnia 1980 r. 
wieczorem w „małej” sali BHP.
O pakcie Hitlera i Stalina tutaj...>>

W niedzielę, 29 sierpnia br. 
o godz. 12.30 w 40 rocznicę przy-
wrócenia krzyża nad mogiłami 
żołnierzy – obrońców Westerplat-
te z 1939 r. w bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku odprawiona zostanie 
w ich intencji msza św. zamówio-

na przez członków Stowarzysze-
nia „Godność”. O walce o krzyż 
gdańskich portowców piszemy 
we wrześniowym „Magazynie 
Solidarność”, w rozmowie z Cze-
sławem Nowakiem, portowcem 
i prezesem „Godności”.  

Portowców walka o krzyż 
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Ministerstwo Finansów podało, 
że w okresie styczeń – lipiec 2021 
r. nadwyżka w budżecie państwa 
wynosi 35 mld zł. To dobry pro-
gnostyk, mimo że wiele wydatków 
w drugim półroczu zwery�kuje
wykonanie budżetu. Wykonanie 
budżetu państwa w stosunku do 
ustawy budżetowej: dochody – 
278,1 mld zł, tj. 68,8 proc., wydatki 
– 242,8 mld zł, tj. 49,9 proc. W okre-

sie styczeń – lipiec 2021 r. dochody 
budżetu państwa r/d/r były wyższe 
o 42,3 mld zł, w tym dochody z VAT 
o 24,3 proc. r/r (o 23,7 mld zł). Wy-
sokie dynamiki wzrostu związane 
są z zamrożeniem gospodarki 
w pierwszej fali pandemii w ub.r., 
z odbicia gospodarczego i przesu-
nięcia wydatków samorządów na II 
półrocze (na razie nadwyżka w sa-
morządach to 22,4 mld zł). 

Budżet na półmetku

Jak się szczepimy
W woj. pomorskim wykona-

no 2 359 742 szczepienia i jest 
1 110 188 osób w pełni zaszczepio-
nych (25 sierpnia br.), co stanowi 48 
proc. mieszkańców Pomorza i 59 
proc. uprawnionych do szczepień 
(rodzice mogą zapisywać na szcze-
pienia przeciw COVID-19 dzieci od 

12 roku życia). W Gdańsku w pełni 
zaszczepionych jest 287 515 osób, 
61 proc. mieszkańców (13 miejsce 
wśród 2477 gmin). Najchętniej 
szczepią się mieszkańcy Podkowy 
Leśnej (66,2 proc. w pełni zaszcze-
pionych), Warszawy (65,1 proc.), 
Poznania (64,3 proc.).  

Nadzwyczajna sytuacja pande-
miczna wymusiła przedłużenie 
kadencji organów statutowych 
związków oraz społecznych 
inspektorów pracy. 

19 sierpnia br. weszła w życie 
zmiana ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. Jeżeli 
w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii z powodu COVID-
-19 (lub do 30 dni po odwołaniu 

danego stanu) upływa kadencja 
organu statutowego związku za-
wodowego, związku lub organi-
zacji przedsiębiorców lub społecz-
nego inspektora pracy i w związku 
z obowiązywaniem tego stanu nie 
mają oni możliwości przeprowa-
dzenia wyborów, kadencja tych 
organów ulega przedłużeniu do 
czasu wyboru organu statutowe-
go lub społecznego inspektora 
pracy na nową kadencję. Wybory 
muszą się odbyć do 90 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia albo 
epidemii. 

Covidowe kadencje przedłużone

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/diabelski-pakt-podzial-europy-23-sierpnia-1939
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