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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

 „Niepokorni, 
Niezłomni, Wyklęci”

Plakat festiwalu to dłonie poka-
zujące kadr �lmowy. Jedną z nich
jest ręka Juliana Kulskiego, świa-
towej sławy architekta, powstańca 
warszawskiego, którego ojciec był 
najbliższym współpracownikiem 
Stefana Starzyńskiego. Drugi bo-
hater plakatu to Szczepan Ruman, 
dziennikarz, manager, były dy-
rektor biura zarządu ds. strategii 
TVP. Jego dziadek Stanisław był 
o�cerem WP, uciekł z transportu
do Katynia. Podczas festiwalu �l-
mowego, który rozpoczyna się ju-
tro i potrwa do niedzieli, w podróż 
przez kolejne dekady historii Pol-
ski, zabiorze nas wielu artystów. 

Więcej o festiwalu...>>

Szkolenia  
dla związkowców 

Dział szkoleń zaprasza w nad-
chodzącym miesiącu działaczy 
związkowych z Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność” na trzy szko-
lenia. Odbędą się one w czwartek, 
3 października (temat: Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych), 
we wtorek, 22 października (temat: 
mobbing) oraz w środę i czwartek, 
23-24 października (szkolenie dla 
członków komisji zakładowych 
i rewizyjnych. Wszystkie spotkania 
odbędą się w Gdańsku. Kontakt 
dla zainteresowanych: tel. 58 305 
54 79, e-mail: dzial.szkolen@soli-
darnosc.gda.pl). Udział jest bez-
płatny. 
Pełny program szkoleń do koń-
ca roku...>>

Pożegnanie 
 Andrzeja Trzaski

W ubiegłym tygodniu, na 
cmentarzu w Gdańsku Oliwie 
odbył się pogrzeb Andrzeja Trza-
ski, artysty w stanie wojennym 
internowanego w Strzebielinku. 
- Jako dziecko przeżył Powstanie 
Warszawskie, więc żartował, że 
Strzebielinek to dla niego „bułka 
z masłem” - wspomina Zarząd Sto-
warzyszenia Strzebielinek. - Pod-
czas internowania narysował oko-
ło 400 portretów współwięźniów. 

Boją się o życie. Pikietowali, ponieważ 
chcą wprowadzenia zmian w prawie
Gdańscy i gdyńscy dokerzy 
z NSZZ „Solidarność” pikietowali 
przed wejściem do biurowca 
DCT Gdańsk SA. Domagali się 
respektowania przepisów bhp 
i ograniczenia zatrudnienia 
poprzez agencje pracy tymcza-
sowej. 

Pikieta została zorganizowa-
na wczoraj (wtorek, 24 września). 
Jak tłumaczył Adam Piotrowski, 
przewodniczący „S” w DCT była 
skierowana przeciwko obowiązu-
jącym obecnie regulacjom, nie zaś 
przeciwko pracownikom przyjmo-
wanym przez agencje. 

– Reagujemy na zjawisko za-
trudniania obcokrajowców, któ-
rzy, niestety, nie są odpowiednio 
przeszkoleni i nie są w stanie z 
nami porozumieć się, ponieważ 
nie znają języka polskiego. Prze-
cież tu chodzi o bezpieczeństwo 
na stanowiskach pracy. Zwraca-
my się do zarządu DCT i doma-
gamy się rozmowy o standardach 
zatrudniania obcokrajowców 
– mówił Roman Kuzimski, wice-
przewodniczący ZRG NSZZ „Soli-
darność”.

Trzeba bowiem pamiętać, że 
w ostatnim czasie na terminalach 
kontenerowych zdarzały się wy-
padki, także śmiertelne. 

– Pytam się polityków: co zro-
biliście, aby praca w DCT była 
bezpieczna, by ludzie wracali do 
domu zdrowi – mówił Roman Ku-
zimski. 

Zaapelował także, aby rząd nie 
prowadził interesów z koncerna-
mi, które nie przestrzegają przepi-
sów bhp i prawa pracy. 

W tym przypadku ma to zna-
czenie, ponieważ jednym z udzia-
łowców DCT jest skarb państwa 
(30 proc.). Pozostali właściciele 
terminala to PSA International Ptd 
Ltd (40 proc.) oraz IFM Investors 
(30 proc.).

Dodajmy, że wtorkową pikietę 
zorganizowała Komisja Między-
zakładowa NSZZ „Solidarnosć” 
w DCT Gdańsk SA, ale protest spo-

tkał się z poparciem portowców 
z innych terminali. 

– Nie chcemy patologii i łama-
nia przepisów bhp, braku szkoleń 
dla pracowników. Nasze oczeki-
wania to normalna praca i normal-
ne zarobki – podsumowuje Jacek 
Szornak, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Portów Morskich NSZZ 
„Solidarność”.

Kolejna pikieta, organizowa-
na przez dokerów odbędzie się 
we wtorek, 8 października przed 
OT Port Gdynia, przy ulicy Indyj-
skiej.

Hasła związkowców to „Ciężko pracujemy czy do końca zmiany 
przeżyjemy”, „Swoich ganicie, a cudzych chwalicie” oraz „W DCT dwa 
standardy bhp”.

– Zysk netto dużych sklepów 
wzrósł o 27 procent, a proces 
znikania małych placówek han-
dlowych został niemal całkowicie 
zahamowany – wynika z danych 
Głównego Urzędu Statystycznego 
oraz Polskiej Izby Handlu. 

- Rzeczywistość brutalnie zwe-
ry�kowała wiarygodność pseudo-
-ekspertów, którzy wściekle atako-
wali wolne niedziele. Smutne jest 

tylko to, że ci ludzie nadal sprze-
dają w mediach swoje wyssane 
z palca analizy – komentuje dane 
Alfred Bujara, szef handlowej „Soli-
darności” i inicjator obywatelskie-
go projektu w sprawie ogranicze-
niu handlu w niedziele. 

W pierwszym półroczu 2019 
duże sklepy (a więc te, które za-
trudniają powyżej 50 osób) zaro-
biły „na czysto” o 727 mln zł więcej 

niż w analogicznym okresie 2018. 
Z kolei w przypadku małych skle-
pów (o powierzchni do 300 m. kw.) 
obrót rośnie nieprzerwanie od mo-
mentu wejścia w życie ogranicze-
nia handlu. To oznacza, że nie speł-
niły się czarne wizje przeciwników 
wolnych niedziel, którzy wieszczyli 
likwidację sklepów i utratę przez 
wiele osób pracy. Rację miała na-
tomiast „Solidarność”. 
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Są dane GUS.  
Ograniczenie handlu było dobrą decyzją 

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/xi-festiwal-niepokorni-niezlomni-wykleci-w-gdyni
http://www.solidarnosc.gda.pl/s6-dzias-szkole/74-aktualnoci-dziau-szkole/harmonogram-szkolen-18


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
600 zł

WYDARZYŁO SIĘ

 23.09.1922 r.  
Sejm RP upoważnił 
rząd do budowy 
portu morskiego 
w Gdyni.

 23.09.1941 r. 
Przeprowadzono 
pierwsze egzeku-
cje w komorach 
gazowych w obo-
zie koncentracyj-
nym w Auschwitz.

 23.09.1976 r. 
Powstał Komitet 
Obrony Robotni-
ków.

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”
HISTORIA 1981
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PRAWNIK INFORMUJE

Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że prawo międzynarodowe jest najsil-
niejszym narzędziem w rękach cywilizowanych narodów, zapewniają-
cym długotrwały pokój. Pokój przez prawo. Nie ma pokoju bez prawa.

Prezydent Andrzej Duda na forum ONZ

Tyle zaoszczędzi w ciągu roku pracownik zarabiający średnią krajową 
na obniżeniu podatku dochodowego od osób �zycznych (PIT) z 18 na
17 procent.

Dokumenty zjazdowe
26 września 1981 r. w Gdań-

sku rozpoczęła się druga tura I Kra-
jowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność”. 

Wynik pracy Zjazdu był imponu-
jący: podczas 18-dniowych obrad (5 
– 10 września oraz 26 września – 7 
października) I KZD przyjął ponad 
70 dokumentów, uchwalił poprawki 
do statutu i wybrał naczelne wła-
dze Związku; poruszono m.in. takie 
kwestie jak ustawa o związkach 
zawodowych, sytuacja w środkach 
masowego przekazu, wybory do 
rad narodowych, polityka wydawni-
cza „S”, ceny, rekompensaty i działa-
nia antykryzysowe, spółdzielczość, 
sprawy niepełnosprawnych. 

Do najważniejszych uchwalo-
nych dokumentów należały uchwa-
ły programowa i w sprawie obrony 
samorządu pracowniczego oraz 
„Posłanie do ludzi pracy Europy 
Wschodniej”. Podczas I KZD sformu-
łowano nową de�nicję Związku: jako
ruchu społecznego, którego celem 
jest stopniowa zmiana systemu poli-
tyczno-ekonomicznego państwa. 

500+ dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla 
osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji to dodatkowe wspar-
cie dla osób, które ponoszą stałe 
koszty związane z pielęgnacją, re-
habilitacją i opieką medyczną.

Świadczenie uzupełniające 
przysługuje osobom, które:
 ukończyły 18 lat,
 są niezdolne do samodzielnej 

egzystencji, a niezdolność ta 
została stwierdzona orzecze-
niem o niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji lub cał-
kowitej niezdolności do pracy 
i niezdolności do samodzielnej 
egzystencji 

 nie są uprawnione do emery-
tury ani rent, ani świadczenia z 
zagranicznej instytucji właści-
wej do spraw emerytalno-ren-
towych, 

 albo są uprawnione do ww. 
świadczeń, ale ich łączna wy-
sokość brutto nie przekracza 
kwoty 1600 zł. 
Do wniosku należy dołączyć: 

orzeczenie o niezdolności do 

samodzielnej egzystencji albo 
orzeczenie o całkowitej niezdol-
ności do pracy i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji, bądź 
orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Można do-
łączyć zaświadczenie o stanie 
zdrowia wydane przez lekarza nie 
wcześniej niż na miesiąc przed zło-
żeniem wniosku.

Świadczenie uzupełniające 
przysługuje osobie uprawnionej 
w wysokości nie wyższej niż 500 
zł miesięcznie, przy czym łączna 
kwota świadczenia uzupełniają-
cego i świadczenia emerytalno/
rentowego, nie może przekroczyć 
1600 zł miesięcznie.

Formularze znajdują się w pla-
cówkach ZUS i na stronie interne-
towej www.zus.pl.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. 
o  świadczeniu uzupełniającym dla 
osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji (Dz. U. poz. 1622). 
Stan prawny na 25.09.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Anna Solidarność na monecie

Program Samorządnej Rzecz-
pospolitej (cz. VI Uchwały progra-
mowej) przewidywał stworzenie 
Polski opartej na poszanowaniu 
praw jednostki, pluralizmie i de-
mokratycznych regułach życia spo-
łecznego oraz ograniczenie dyspo-
zycyjności struktur państwowych 
wobec rządzącej krajem partii. 

W programie „Samorządna 
Rzeczpospolita” delegaci „S” na-
kreślili wizję Polski opartej na 
pluralizmie niemal we wszystkich 
dziedzinach życia. Zakładał on 
potrzebę budowania samorzą-
dów terytorialnych i pracowni-
czych. Postulował wprowadzenie 
niezależnych sądów, wolności 
słowa, badań naukowych i dzia-
łalności artystycznej. Związek 
domagał się zmiany ustawy o sto-
warzyszeniach. 

„Żadne interesy jednostkowe 
czy grupowe nie mogą być sta-
wiane wyżej niż interes kraju   – to 
zdanie z programu „Samorządna 
Rzeczpospolita” potwierdza ak-
tualność tego dokumentu także 
obecnie.
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Narodowy Bank Polski upa-
miętnił Annę Walentynowicz 
– wprowadził do obiegu srebrną 
monetę o nominale 10 zł.

Na awersie monety został 
przedstawiony fragment gdań-
skiego pomnika Poległych Stocz-
niowców. Umieszczony poniżej 
napis „Anna Solidarność” jest 
najbardziej rozpowszechnionym 
przydomkiem bohaterki, podkre-
ślającym jej wkład w powstanie 
ruchu „Solidarności”. Rewers mo-
nety przedstawia wizerunek Anny 

Walentynowicz, a trzy hasła – Od-
waga, Skromność, Konsekwencja 
– podkreślają zasady, którymi kie-
rowała się w życiu i działalności.

Cena srebrnej monety kolek-
cjonerskiej o nominale 10 zł to 
130 zł brutto. Można ją kupić m.in. 
w oddziałach NBP.

– Anna Walentynowicz 
(1929−2010) to jedna z najważ-
niejszych postaci w polskich dąże-
niach do niepodległości lat 80 - pi-
sze w folderze emisyjnym historyk 
Sławomir Cenckiewicz.

Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” podpisała list intencyjny 
z Narodowym Instytutem Dzie-
dzictwa w sprawie współpracy. Ta 
będzie dotyczyć ochrony i rozwo-
ju terenów Stoczni Gdańskiej oraz 
dalszych działań mających na celu 
„wpisanie tego dobra na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO”.

Na czym współpraca będzie do-
kładnie polegać? Założenia zostały 
zawarte w trzech punktach. Pierw-
szy mówi o kontynuacji procesu 

zmierzającego do wpisania obszaru 
Stoczni Gdańskiej na listę UNESCO. 
Drugi o staraniach, których efektem 
będzie stworzenie planu zarządza-
nia terenem w sposób umożliwia-
jący zachowanie wyjątkowej, uni-
wersalnej wartości miejsca narodzin 
„Solidarności”. Trzeci natomiast do-
tyczy kwestii opracowania planu dla 
tego terenu zgodnego z modelem 
tzw. smart city, a więc jako miejsca 
łączącego pracę, kulturę, wypoczy-
nek i życie codzienne.

Tereny Stoczni Gdańskiej na listę dziedzictwa!

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk

	Przycisk1828: 
	Przycisk1829: 
	Przycisk8014: 
	Przycisk1056: 


