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Na lewo od mostu prowadzącego na Wyspę Ostrów, na dawnych terenach „C”, prowadzi działalność
spółka „Montex”. Miejmy nadzieję, że w przyszłości wraz ze znajdującymi się naprzeciwko pochylniami
dawnego wydziału K-3 stąd zacznie się ponownie rozwijać okrętowa produkcja Stoczni Gdańskiej.
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W 37 rocznicę Sierpnia ’80

W 37 rocznicę strajków
w 1980 roku i powstania
NSZZ „Solidarność” obchody w Gdańsku rozpoczęły się
o godz. 13. Złożono wiązanki
kwiatów pod pomnikiem Jana

Pawła II i Ronalda Reagana
w Parku Reagana na gdańskim Przymorzu, następnie o
godz. 13.30 złożono wiązanki
kwiatów pod pomnikiem Anny
Walentynowicz we Wrzeszczu.

O godz. 14.00 złożono kwiaty
pod tablicą upamiętniającą założycieli „Solidarności” oświatowej przy ulicy Osiek.
Wieczorem, po mszy św.
w kosciele św. Brygidy tysiące
członków „Solidarności” przeszło pod pomnik Poległych
Stoczniowców i historyczną
Bramę nr 2 stoczni, gdzie złożono wiązanki kwiatów.
Piotr Duda przebywał tego
dnia w Lubinie, a do uczestników gdańskich uroczystości skierował list, który przed
Bramą nr 2 odczytał zastępca
przewodniczącego Komisji
Krajowej NSZZ „S” Bogdan
Kubiak. „To nie my odeszliśmy od ludzi, to wielu uważających się za ludzi Solidarności odeszło od nas. Wielu
próbuje wykazać dzisiaj, że
była jakaś pierwsza i druga
„Solidarność”. A ja pytam,
kiedy skończyła się pierwsza,
a zaczęła druga? I odpowiadam – nigdy się nie skończyła!
NSZZ „Solidarność” powstał
w sierpniu 1980 roku i nieprzerwanie trwa do dzisiaj.
Jeden i ten sam. Dumnie trzy-

ma swoje sztandary, jest depozytariuszem i kontynuatorem
sierpniowego dziedzictwa” –
napisał m.in. Piotr Duda.
Dzisiejsze święto dotyczy
nie tylko przeszłości, lecz ma
także bezpośredni związek z
tym, czym żyjemy teraz i co
stanowi wyzwanie jutra. Ideały
Solidarności są ciągle aktualne
i ciągle inspirujące. Solidarnościowe przesłanie powinniśmy
traktować jako etos założycielski, fundament wolnej Polski.
Niepodległa, silna, sprawiedliwa Rzeczpospolita stanie się
urzeczywistnieniem marzeń
Polaków, gdy w powszechnym
odczuciu wesprze się na takich
podwalinach jak dobro wspólne, podmiotowość obywateli,
równość szans, poszanowanie
praw pracowniczych, dialog
społeczny czy zrównoważony
rozwój. Tego właśnie domagała się „Solidarność”, to jest
sednem Państwa działalności
związkowej – i powinno to
znaleźć spełnienie – napisał
prezydent Andrzej Duda.
List do Krzysztofa Dośli, przewodniczącego ZRG
NSZZ „S” skierował z kolei marszałek Sejmu Marek
Kuchciński.

To faktyczny początek dyskusji o zmianach w konstytucji
zainicjowanych przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarność”,
która w 1994 przygotowała
obywatelski projekt konstytucji postanowiła zorganizować z
udziałem Prezydenta RP poważną naukową konferencję „Konstytucja dla obywateli nie dla
elit”, przypominającą projekt,
pod którym podpisało się ponad
milion obywateli.
W konferencji w Sali BHP
uczestniczyli m.in. prezydent
Andrzej Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr
Duda, marszałek Senatu RP
Stanisław Karczewski, prezes
Trybunału Konstytucyjnego
prof. Julia Przyłębska, prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
dr Jarosław Szarek, byli przewodniczący Związku Janusz
Śniadek i Marian Krzaklewski,
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przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
Krzysztof Dośla, wojewoda
pomorski Dariusz Drelich, parlamentarzyści, związkowcy.
–
Obywatelski projekt
konstytucji, który powstał pod
kierunkiem naszego przewodniczącego Mariana Krzaklewskiego, to dobry punkt wyjścia
do dyskusji o zmianach – uzasadniał pomysł zorganizowania konferencji obecny szef
Związku Piotr Duda. Obecną
konstytucję napisały elity dla
elit. Mętną, nieprecyzyjną,
pozwalającą na wiele, często sprzecznych interpretacji.
Nasz dokument napisali obywatele dla obywateli. Dlatego
czas do niego wrócić.
W pierwszej części konferencji wystąpił szef Solidarności Piotr Duda, marszałek
Senatu Stanisław Karczewski
oraz prezydent RP Andrzej

fot. Paweł Glanert

Początek debaty nad nową konstytucją

Duda. Następnie odbył się
panel dyskusyjny „Konstytucja dla obywateli nie dla elit”,
który prowadził prof. UG Jakub Stelina.
Obywatelski projekt konstytucji opracowany pod kierunkiem NSZZ „Solidarność” powstał w 1994 r. Zawierał wiele
rozwiązań zbieżnych z oczekiwaniami społecznymi, takimi
jak np. konstytucyjna ochrona
wieku emerytalnego, prokura-

toria generalna, IPN, itd. Niestety, gdy w 1997 r. pod kierunkiem ówczesnego prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego
powstał obecnie obowiązujący dokument, obywatelskiego
projektu „Solidarności” nie dopuszczono do referendum, jako
alternatywną propozycję, mimo
iż pod tym projektem podpisało
się ponad milion obywateli.
Fragmenty wystąpienia przezydenta Andrzeja Dudy na str. 5.

Karol Guzikiewicz

W ostatnich dniach doszło do zmian w Pomorskiej
Strefie Ekonomicznej oraz w spółce Media Operator – mówi Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący
stoczniowej „Solidarności”.
Właściciel, czyli Skarb Państwa, na polecenia ministra
rozwoju Mateusza Morawieckiego, dokonał zmian na stanowisku prezesa zarządu Strefy,
odwołując panią Aleksandrę
Jankowską, która popełniała
błędy w kierowaniu spółką i
doprowadziła do utraty zaufania ze strony właściciela, gdyż
nie przyjmowała rozwiązań
proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju w celu
odbudowy Stoczni Gdańskiej. Było jedynie dążenie

do upadłości poprzez publiczne wystąpienia i pomówienia.
Główne zarzuty do prezesa
Piotra Dziadul z Media Operator wiązały się z działalnością
podległej strefie spółki Media
Operator (niegdyś GSG Energetyka), której prezes łamał
prawo pracy, doprowadzał do
konfliktów z częścią pracowników, nakazywał podpisywać
umowy, które nie były zgodne
z Kodeksem Pracy, co stwierdziła Państwowa Inspekcja
Pracy. Kwestionował też le-

galność związku zawodowego
Solidarność. W piśmie, które
otrzymaliśmy, PIP zapowiada złożenie zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa
przez prezesa Media Operator.
Przedstawiciele rządu, pełniący nadzór właścicielski nad
Pomorską Strefą Ekonomiczną, postanowili dokonać zmian
personalnych w zarządzie strefy i podległej jej spółki.
Zdaniem stoczniowej „Solidarności” osoby powołane
obecnie do kierowania Strefą
i podległymi jej spółkami nie
tylko nie będą łamać prawa,
ale będą też dobrze współpracować ze stocznią, nie będą
uciekać się do cenowego szan-

fot. Paweł Glanert

Zmiany w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej
i Media Operator pierwszym krokiem
do odbudowy stoczni

tażu przy dostawach gazu i
innych mediów. W firmie Media Operator do dziś są jeszcze zatrudnione osoby, które
związane są z kradzieżą gazu,
na co są dowody w postaci
zdjęć. Mamy nadzieję że czas
złodziei i kombinatorów w tej
firmie się kończy na zawsze.

„Montex” oraz grupa pracowników i kadry dawnego K-3
szansą na odbudowę części okrętowej
W ocenie stoczniowej „Solidarności” dobrze zapowiada się współpraca z firmą „Montex”, o czym
informowaliśmy już w poprzednim numerze „Rozwagi” – mówi Karol Guzikiewicz.
„Montex” rozwija produkcję stoczniową z Norwegami
na należących obecnie do Pomorskiej Strefy Ekonomicznej

terenach dawnego wydziału
C, gdzie istniały pochylnie do
bocznego wodowania. Przywiązujemy dużą wagę do

współpracy z firmą „Montex”,
upatrując w niej możliwość
rozwijania produkcji okrętowej. Przygotowujemy się też do
utworzenia organizacji związkowej „Solidarności” w tej firmie bo jest tam zatrudnionych
już 120 osób na umowę o pracę. Wspieramy aktywnie ideę

odbudowy przemysłu stoczniowego na terenie Wyspy Ostrów,
w oparciu o grunty zarządzane
przez Pomorską Strefę Ekonomiczną. Nie beż znaczenia jest
fakt, że właścicielami „Montexu” są byli pracownicy stoczni,
a spółka zainteresowana jest
okresowym zatrudnianiem niedociążonych pracą stoczniowców GSG. Cieszymy się, że
po remontach zostaną uruchomione dwa dźwigi stoczniowe
pracujące niegdyś na dawnej
pochylni C, daje to nadzieję na
zintensyfikowanie produkcji
stoczniowej na terenach wyspy.
Myślę, że wraz z „Montexem”
będziemy mogli pozyskiwać
zlecenia na produkcję stoczniową i będzie to działanie odtwarzające produkcję okrętową na
naszym terenie.
Dokończenie na str. 4
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Zależy nam też aby tereny pochylni K-3 trafiły
pod władanie Pomorskiej Strefy Ekonomicznej
Dokończenie ze str. 3

Ostatnio był taki problem
z gwarancjami dla firmy Siemens. Jeżeli pan Taruta nie jest
w stanie udzielić gwarancji na
kwotę 10 milionów euro, to
może to zrobić tylko polski
Skarb Państwa, ale – zrozumiałe – że musi być większościowym
udziałowcem
w spółce. To rozumie każdy,
nie tylko ekonomista. Drugi
problem to brak odpowiedniej
liczby zleceń na budowę wież
i brak produkcji okrętowej.
W tej chwili cała odpowiedzialność za dalszy rozwój
GSG spada na Ukraińców. Jeżeli Taruta nie ma możliwości
inwestowania w firmę, rozwijania jej, zapewniania gwarancji finansowych, to trzeba
szukać innych rozwiązań.
Ostatnie miesiące w stoczni
odznaczają się brakiem dynamiki produkcji, zastojem, brakiem perspektyw. Tak odczu-

wamy to my, związkowcy, tak
odczuwa to załoga. Dlatego
domagamy się od rządu polskiego bardziej stanowczych
decyzji w rozmowach.
Z uznaniem przyjęliśmy
wyznaczenie terminu 15 października jako granicznego
dla przyjęcia rozwiązań, które gwarantować będą rozwój
stoczni i powrót do produkcji
okrętowej. Przeciąganie dyskusji i rozmów nad decyzjami
kapitałowymi grozi upadkiem
stoczni, bez radykalnych
zmian w tym zakresie nie jest
możliwy jej rozwój.
My chcemy odbudować
stocznię na Wyspie Ostrów.
Za dwa lata kończą się sankcje unijne, ograniczające pomoc publiczną dla spółki. Do
tego czasu jest możliwość na
terenach Pomorskiej Strefy
Ekonomicznej, położonych
na Wyspie Ostrów, z wyko-

fot. Paweł Glanert

Dyskusje ze stroną ukraińską trwają już ponad trzy
miesiące i nie ma żadnego efektu. Sytuacja się
zmieniła, dziś by pozyskiwać kontrakty potrzebne są gwarancje, a tych nie sposób udzielać, nie
mając większościowego udziału w kapitale Grupy
Stoczni Gdańsk.

rzystaniem całego systemu
ulg finansowych, doprowadzić w różnych formach do
rozwoju produkcji okrętowej.
Ta produkcja mogła by być
prowadzona też w oparciu
o tereny dawnego wydziału
K-3 i pochylni C, na których
operuje dziś „Montex” oraz
naszej płyty montażowej. Nie
wykluczamy też odkupienia
terenów pozyskanych przez
Stocznię „Remontowa”. W ten
sposób razem z podmiotami
już działającymi powstałaby
stocznia odtwarzająca produkcję okrętowa.

Do połowy października
strona ukraińska musi dać odpowiedź co do rozwiązań kapitałowych. Potem sprawa jest jasna
– jeżeli obecnej firmie zagrażać
będzie bankructwo, trzeba będzie
powołać na terenach Pomorskiej
Strefy Ekonomicznej organizm
produkcyjny budujący statki.
Doceniamy udział Ukraińców w 2009 roku, w ratowaniu
Stoczni Gdańskiej. Gdyby nie
ich współudział kapitałowy
dziś nie byłoby stoczni. Ale
teraz sytuacja jest inna, trzeba
podjąć radykalne rozwiązania.
I czasu na nie nie ma dużo.

Sukces Krajowej Administracji Skarbowej

300 podmiotów wyłudzających VAT
Od 1 marca, czyli od momentu startu Krajowej Administracji Skarbowej, wykryto 30
łańcuchów firm służących wyłudzeniom VAT, w których było
zaangażowanych 300 podmiotów. Straty Skarbu Państwa oszacowane na skutek działań tych
podmiotów, międzynarodowych
grup przestępczych, wyniosły ponad 100 mln zł – powiedział PAP
dyrektor departamentu Kontroli
i Analiz Ekonomicznych w MF
Przemysław Krawczyk.
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Krawczyk zwrócił też uwagę na wykorzystanie procesów analitycznych w CIT.
Służą one budowaniu modeli do typowania podmiotów
do kontroli w zakresie podatku CIT. Przy czym dla potrzeb
tej analizy wykorzystujemy
także zewnętrzne bazy danych
– powiedział.
Wskazał, że wskutek analiz, do dalszego postępowania
przekazano sprawy kilkudziesięciu dużych podmiotów,

które stosują agresywną optymalizację podatkową.
Jeżeli mamy mówić o efektach pierwszych miesięcy funkcjonowania zespołu centralnego,
to szacujemy je na kilkaset milionów złotych. Chodzi o wartość
podatku, która być może dodatkowo powinna zostać wpłacona
przez te firmy do budżetu.
Krawczyk zaznaczył, że ostateczne efekty będą jednak znane
dopiero w chwili zakończenia
toczących się postępowań.

Postępowania w CIT trwają dłużej, potrzebna jest dalsza analiza funkcjonalna. Potwierdzenie efektów w postaci
ostatecznego rozstrzygnięcia,
wydania decyzji, czy złożenia
przez firmę korekty deklaracji
nastąpi zapewne w przyszłym
roku.
Aby osiągnąć pożądane
efekty potrzebny jest duży i
sprawny zespół analityków i
informatyków, narzędzia analityczne i źródła danych.

Debata w stoczniowej Sali BHP

Prezydent Andrzej Duda: nowa
konstytucja ma służyć nowemu pokoleniu
To bardzo dobrze, że
pierwsza debata nad przyszłością Rzeczypospolitej Polskiej
odbywa się w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, w kolebce „Solidarności”. To miejsce jest
świadectwem wielkiej zmiany, jaka nastąpiła w naszym
kraju na przełomie lat 80. i 90.
To dzięki „Solidarności” Polska przestała być republiką
ludową, w której w konstytucję były wpisane sojusz ze
Związkiem Sowieckim i przewodnia rola PZPR, a stała się
Rzeczpospolitą Polską, czyli
demokratycznym państwem
obywateli. Dzisiejsza debata
służy właśnie temu, abyśmy
prawie po 30 latach od tamtej
zmiany zrealizowali ostatecznie proces budowania rzeczywiście demokratycznego
państwa, m.in. przez naprawę
tego, co było złe.
W kwestiach ustrojowych
Polski w mojej działalności
publicznej uderzyły mnie
przede wszystkim dwie sytuacje. Pierwszą był spór kompetencyjny między premierem
i prezydentem, który obserwowałem na przykładzie sprawy
wytoczonej przed Trybunałem
Konstytucyjnym przez ówczesnego premiera Donalda
Tuska przeciwko, tak to trzeba
nazwać, prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Miałem
wówczas zaszczyt reprezentować prezydenta w postępowaniu przed trybunałem. Tamta
sytuacja uzmysłowiła mi, jak
bardzo nieprecyzyjna jest polska konstytucja, jak nieprecyzyjny jest nie tyle podział
władz, ile podział kompetencji poszczególnych władz,

podział pomiędzy dwoma częściami władzy wykonawczej.
Drugą sytuacją było podniesienie wieku emerytalnego,
mimo protestów społeczeństwa, wbrew pracownikom,
wbrew ponad dwóm milionom podpisów Polaków zebranych przez „Solidarność”.
Wszyscy mamy w pamięci
protest zorganizowany w tej
sprawie przez „Solidarność”
przed Sejmem. W mojej ocenie złamano wówczas fundamentalną zasadę praw nabytych. Obywatele na co innego
umawiali się z państwem podejmując aktywność zawodową. Przeżyłem wówczas
dwa zawody. Pierwszy, gdy
głos społeczeństwa nie został
wysłuchany, gdy odrzucono
wniosek o referendum. Drugi, gdy ówczesny prezydent
podpisał ustawę podnoszącą
wiek emerytalny, a Trybunał
Konstytucyjny stwierdził, że
wszystko jest w porządku.
Wówczas tamten trybunał
w moich oczach sam się zdelegalizował. Wtedy Trybunał
Konstytucyjny nie zdał egzaminu, przegrał sprawę.
Naszej konferencji przyświeca hasło „Konstytucja
dla obywateli, nie dla elit”. Ja
określiłbym to trochę inaczej:
„Konstytucja dla obywateli,
nie tylko dla elit”. Członkowie elit, różnych elit, także
są obywatelami. Nie może
być jednak tak, że większość
zapisów służy tylko im, służy
elitaryzowaniu państwa. To
sprawia, że elity odrywają się
od społeczeństwa.
Dzisiaj 80 proc. ludzi
w Polsce domaga się refor-

fot. Paweł Glanert

Prezentujemy fragmenty przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy podczas debaty konstytucyjnej
w Sali BHP w Gdańsku 25 sierpnia 2017 r.

my wymiaru sprawiedliwości. Prawie 80 proc. uważa,
że referendum konsultacyjne
w sprawie konstytucji powinno się odbyć. To pokazuje, że
Polacy po 30 latach budowania demokracji dojrzeli, widzą, gdzie są dostatki, a gdzie
niedostatki naszej rzeczywistości. Zgadzam się z tymi,
który uważają, że w obecnej
konstytucji nie wszystko jest
złe. Ale są w niej ważne elementy, które się nie sprawdziły, które są puste. Na przykład
zapis o społecznej gospodarce
rynkowej, którą dopiero budujemy. Nie udało się tego
celu zrealizować w ciągu 20
lat, ponieważ te zapisy są niedostatecznie wyraziste i niedostatecznie zabezpieczone.
Wiele spraw społecznych pozostających w zainteresowaniu NSZZ „Solidarność” wymaga doprecyzowania.
Nowa konstytucja ma
być wyjściem na przyszłość.
Wszystkie środowiska zaangażowane w ten projekt

muszą mieć świadomość, że
będziemy ją tworzyli dla nowego pokolenia. Ma czerpać
z doświadczeń walki o niepodległość, prawie 50 lat
wychodzenia ze zniewolenia
i ostatnich 30 lat. Obecnie
znajdujemy się w takim momencie dziejów Polski, w którym suma tych doświadczeń
jest już bardzo duża. Możemy
dokonać oceny konstytucji
z 1997 r., konstytucji okresu
przejściowego. Chciałbym,
aby tej oceny dokonali nie
tylko eksperci, ale też społeczeństwo. Teoria prawa zna
pojęcie internalizacji normy
prawnej, kiedy dana norma się
przyjmuje i jest wykonywana.
Aby do tego doszło rzeczywiście, ona musi być zrozumiała
dla ludzi. Musi być taka, jakiej
ludzie chcą. Temu ma służyć
referendum
konstytucyjne
i przeszło roczny okres debaty
konstytucyjnej, która zaczęła się faktycznie już 3 maja
2017 r., gdy ogłosiłem pomysł
referendum konstytucyjnego.
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Przeciwko dyktatowi europejskich biurokratów z KE

Pikieta członków „S” w Warszawie
NSZZ „Solidarność” nie zgadza się z zarzutami
komisarzy Komisji Europejskiej wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów tyczących zróżnicowania
wieku emerytalnego. Przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie pikietowało w sobotę,
16 września, kilka tysięcy związkowców.
– Biurokraci z Komisji
Europejskiej mają czelność
mówić, że w naszej kochanej
ojczyźnie Polki są dyskryminowane. To są kpiny – mówił
Piotr Duda, lider NSZZ „S”
podczas sobotniej pikiety w
obronie niższego wieku emerytalnego.
Były transparenty: „Wiek
emerytalny. Nasze prawo,
nasz wybór”, „Polska szanuje
polskie kobiety”. – Zróżnicowanie wieku emerytalnego
kobiet w Polsce nie jest dyskryminacją, to jest przywilej
polskich kobiet, które pracują
na dwa etaty. To nasze prawo,
nasz wybór – mówił przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
Dodał, że przywrócenie wieku
emerytalnego 60/65 jest zgodne z konstytucją, z prawem
traktatowym i jest decyzją Polek i Polaków.
Pikieta nie była zorganizowana przeciwko idei Unii Europejskiej.
– Jesteśmy dumni z tego,
że 1 maja 2004 r. weszliśmy
jako Polska do Unii Europej-

skiej. Protest skierowany jest
przeciwko biurokratom Unii,
którzy psują ją od środka –
mówił Piotr Duda.
W sobotę w południe trudno było znaleźć miejsce do
zaparkowania na Placu Defilad w pobliżu ul. Świętokrzyskiej i Jasnej, przy których
mieści się przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej. Z Regionu Gdańskiego uczestniczyli w pikiecie związkowcy
ze Stoczni Gdańskiej, Portu
Gdańsk, Remontowej Shipbuilding, Portu Gdynia, Stoczni
Marynarki Wojennej, Stoczni
Gdynia, oddziału Kościerzyna
i związkowi emeryci.
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard
Czarnecki ma dostarczyć petycję,
skierowaną do Jeana-Claude’a
Junckera,
przewodniczącego
Komisji Europejskiej, w której
NSZZ „Solidarność” uznaje za
niedopuszczalne stawianie Polsce zarzutów dyskryminacji w
związku ze zróżnicowanym wiekiem emerytalnym kobiet i mężczyzn, a fakt ingerencji w demo-

35 Pielgrzymka Ludzi Pracy
w Częstochowie
W dniach 16 – 17 września
odbyła się 35 Pielgrzymka
Ludzi Pracy. Pierwsza, zainicjowana przez bł. ks. Jerzego
Popiełuszkę miała miejsce w
1983 roku. W tym roku Solidarność
pielgrzymowała
pod hasłem: „Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia”. Mszy
św. przewodniczył abp Józef
Kupny, metropolita wrocław-
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ski i Krajowy Duszpasterz
Ludzi Pracy. Na Jasnej Górze
zgromadzili się m.in. rodzina
bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
minister Stanisław Szwed, zastępca Głównego Inspektora
Pracy, parlamentarzyści. Odczytany został także list prezydenta Andrzeja Dudy.
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” przed

kratyczne decyzje społeczeństwa
uznaje za bezprawny.
Europoseł Jacek Saryusz-Wolski podkreślił, że Polska
ma prawo ustalać wiek emerytalny według własnej woli.
– Artykuł 153 Traktatu Unii
Europejskiej, ustęp czwarty,
mówi , że systemy zabezpieczenia społecznego są kompetencją wyłącznie państw
członkowskich – powiedział
Saryusz-Wolski.
– Tylko Polska w tej materii
została przywołana i oskarżona. Co to oznacza? Selektywną
sprawiedliwość – zauważył Saryusz-Wolski.
Przypomnijmy, że pod koniec lipca Komisja poinformowała o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie
unijnych przepisów – po publikacji w Dzienniku Ustaw
ustawy o ustroju sądów powszechnych.
Zastrzeżenie
Komisji dotyczą też dyskryminacji ze względu na płeć z
powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w
stan spoczynku dla kobiet (60
lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski.
„Solidarność” zwróciła się
z zapytaniem, czy wiceszef
KE Frans Timmermans, kwestionując różny wiek sędziów
przechodzących na emeryturę

w nowym prawie o sądach,
kwestionuje zróżnicowanie
wieku emerytalnego kobiet i
mężczyzn w Polsce.
W odpowiedzi Vera Jourova, unijna komisarz ds. równości płci i Marianne Thyssen,
komisarz ds. socjalnych skierowały do przewodniczącego
„Solidarności” list, w którym
padło stwierdzenie, że „Komisja Europejska podejmie
stosowne działania w celu zapobiegania dyskryminacji ws.
różnego wieku emerytalnego
kobiet i mężczyzn”.
W sprawie zróżnicowania
wieku emerytalnego Komisja
zwróciła się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Elżbiety Rafalskiej. Minister
odpowiedziała, że zróżnicowanie wieku emerytalnego
mężczyzn i kobiet nie jest dyskryminacją.
Reforma emerytalna zgodnie z którą kobiety odzyskują
prawo do emerytury od 60.
roku życia, a mężczyźni od 65
roku wchodzi w życie od października br.
Po pikiecie w Warszawie,
związkowcy z całego kraju
ruszyli z pielgrzymką do Częstochowy, gdzie tradycyjnie,
przed obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej spotykają się
dorocznie ludzie pracy.

rozpoczęciem mszy św. powiedział:
„Matka sprawiedliwości
społecznej nauczycielką miłosierdzia” z tym pięknym przesłaniem na ustach przybywamy po raz 35, aby dziękować
i poszukiwać sprawiedliwości
społecznej, o którą na co dzień
jako NSZZ „Solidarność”
walczymy. Ta pielgrzymka
to wypełnienie Testamentu
bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
naszego patrona, który zapoczątkował Pielgrzymkę Ludzi
Pracy, abyśmy tutaj u tronu
Jasnogórskiej Pani dziękowali

za pracę. Piotr Duda zaapelował po raz kolejny o przyjęcie
przez Sejm ustawy ograniczającej handel w niedzielę.
O. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry przypomniał o
300-leciu koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.
– Jej koroną stają się dziś
Ludzie Pracy. Ona, Matka
sprawiedliwości społecznej
jest dla nas nauczycielką miłosierdzia. Podpowiada nam,
co czynić, co zmienić, aby
każdy z nas stał się lepszym
człowiekiem..

Zdjęcia: Jola Sala, Zbigniew Wiszowaty, Andrzej Wysocki

Po pikiecie w Warszawie
Pielgrzymka na Jasną Górę

Wakacyjna wyprawa do
N

ajmłodsze pokolenie stoczniowe - dzieci pracowników
GSG - po raz kolejny odwiedziły Legoland, krainę klocków Lego, miejsce atrakcyjnych zabaw w największym
w Europie parku rozrywki i atrakcji wodnych. Była także możliwość obejrzenia 90 gatunków zwierząt z całego świata w safari
parku Givskud. Stoczniowa wyprawa kwaterowała na Randdboldal Campingu, w znakomitych warunkach, z bardzo dobrym jedzeniem, atrakcyjnym ogniskiem i możliwoscią posługiwania się
polskim językiem. Dzieci mogły korzystać z ogromnej plaży, na
którą mozna wjeżdżać samochodem. W przyszłym roku szykuje
się kolejna wakacyjna wyprawa do Legolandu i jego okolic. Na
zdjęciach Zofii Wasilewskiej i Lecha Górskiego – reporterska
relacja ze stoczniowej wycieczki do Legolandu.

o krainy lego i nie tylko...

Kolonie w słonecznej Grecji
W

pięknej słonecznej miejscowości Tolo
na półwyspie Peloponez
dzieci pracowników Grupy Stoczni Gdańsk spędziły 12 dni. Doskonale
zorganizowało kolonie
Biuro Podróży Damptour
z Kartuz, które prowadzi również ośrodek turystyczny w Chmielnie,
gdzie stoczniowcy chętnie spędzają weekendy.
Dzieci w Grecji korzystały nie tylko z pięknej
plaży, ale zwiedziły także
Ateny, Mykeny, były nad
Kanałem
Korynckim,
uczestniczyły w regionalnych animacjach i zabawach. Zakwaterowanie
było dobre, apartamenty
położone 200 metrów od
morza wyposażono w telewizory, lodówki, sprzęt
plażowy. Takie kolonie
warto będzie powtórzyć
w przyszłym roku.

„S” postulowała 2160 zł
Rząd podnosi płacę minimalną do 2100 zł

Rząd zadecydował o podniesieniu płacy minimalnej w 2018
r. do poziomu 2100 zł na umowie o pracę i 13,70 zł brutto za
godzinę na umowie zlecenie. To
mniej, niż postuluje „Solidarność”. W ocenie związkowych
ekspertów minimalne wynagrodzenie za pracę powinno wzrosnąć, co najmniej do 2160 zł.
W czerwcu br. rząd zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.
do 2080 zł, czyli o 80 zł, a minimalnej stawki godzinowej
z 13 do 13,50 zł. Teraz stawka
na umowie o pracę wzrosła
o 100 zł. Zdaniem NSZZ „S”
nominalny wzrost wynagrodzeń
w gospodarce narodowej powinien być nie niższy niż 5,8 proc.,
natomiast wzrost wynagrodzeń
w sferze budżetowej powinien
być nie niższy niż 11,2 proc.,
a płaca minimalna powinna
wzrosnąć o nie mniej niż 8 proc.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia o 8 proc. przybliża płacę
minimalną w relacji do przeciętnego wynagrodzenia do pożądanego poziomu 50 proc. Obecnie
to 47,2 proc

Według ministerstwa w wyniku wzrostu płacy minimalnej
zwiększą się wpływy do sektora
finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego oraz
składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze.
W efekcie wzrostu płacy minimalnej wzrosną również dochody rozporządzalne gospodarstw
domowych. W wariancie płacy
minimalnej na poziomie 2100
zł, dochody pracowników i ich
rodzin wzrosną o 1,1 mld zł netto – napisano w ocenie MPiPS
Tak naprawdę trudno oszacować, ilu Polaków za miesiąc
pracy dostaje najniższą pensję.
Z danych Głównego Urzędu
Statystycznego wynika, że jest
to około 1,3 mln osób, ale w
swoich badaniach GUS nie bierze pod uwagę firm zatrudniających mniej niż 10 pracowników.
A to głównie w małych przedsiębiorstwach zarobki są najniższe, co oznacza, że liczba osób z
minimalnym wynagrodzeniem
może być znacznie większa.
Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2
tys. zł brutto, czyli „na rękę”

1459 zł. Mimo systematycznego
wzrostu, płaca minimalna w naszym kraju wciąż jest niższa, niż
w większości państw tzw. starej
Unii. W przeliczeniu na euro
płaca minimalna w Polsce to
ok. 470 euro, co stanowi mniej
niż 25 proc. płacy minimalnej
w Luksemburgu. Według danych Eurostatu – Europejskiego
Urzędu Statystycznego, minimalne wynagrodzenie w tym
kraju wynosi 1999 euro. Z kolei w Irlandii, Holandii, Belgii,
Niemczech i we Francji płaca
minimalna albo przekracza 1500
euro, albo zbliża się do tego poziomu. To oznacza, że Polak zatrudniony na minimalnej pensji dostaje mniej niż jedną trzecią tego,
co mieszkaniec wyżej wymienionych państw. W zestawieniu Eurostatu nasz kraj zajął 14 miejsce
na 21 państw Unii Europejskiej,
wziętych pod uwagę w badaniu.
Niższą od Polaków płacę minimalną mają Słowacy, Chorwaci,
Czesi, Litwini, Łotysze, Rumunii
oraz Bułgarzy. W ostatnim z tych
państw najniższe wynagrodzenie za miesiąc pracy wnosi zaledwie ok. 235 euro.

Moody’s podnosi prognozy dla Polski

Wyższy od oczekiwań
wzrost PKB i sytuacja fiskalna są korzystne dla wiarygodności kredytowej – wynika
z raportu agencji Moody’s.
Agencja podniosła prognozę wzrostu PKB Polski z 3,2
proc. do 4,3 proc i obniżyła
dla deficytu sektora finansów
publicznych z 2,9 proc. do 2,5
proc. PKB.
Silniejszy od oczekiwań
wzrost w Polsce oraz sytuacja
fiskalna są korzystne dla wiarygodności kredytowej – napisano w części raportu poświęconej Polsce.
GUS podał, że Produkt
Krajowy Brutto w II kwartale
2017 roku wzrósł o 3,9 proc.
rok do roku w porównaniu ze
wzrostem o 4,0 proc. rdr w I

kwartale. Konsensus PAP zakładał wzrost o 3,8 proc. rok
do roku.
Z danych GUS wynika także, że inwestycje w II kwartale wzrosły o 0,8 proc. rok
do roku, zaś popyt krajowy
wzrósł o 5,6 proc. rdr. Ekonomiści ankietowani przez PAP
spodziewali się, że inwestycje
wzrosły o 2,9 proc., zaś popyt
krajowy wzrósł o 3,9 proc.
Spodziewamy się, że pozytywne momentum w gospodarce utrzyma się przez resztę
tego roku. Spodziewamy się,
że wzrost PKB będzie napędzany solidną konsumpcją
prywatną, a także powolną,
ale stabilną, odbudową w inwestycjach, co odzwierciedla
korzystne warunki w otocze-

niu zagranicznym i wyższe
napływy funduszy z Unii Europejskiej – napisali analitycy
Moody’s.
Wyższy wzrost i lepsza
realizacja budżetu znacząco
zwiększają szansę, że deficyt
w Polsce będzie wyraźnie
poniżej progu z Maastricht
3 proc. PKB w trzecim roku
z rzędu – dodali.
Ministerstwo Finansów podało, że nadwyżka budżetowa
po lipcu wyniosła 2,4 mld zł.
W uzasadnieniu do projektu
budżetu na 2018 roku napisano zaś, że deficyt budżetu w
2017 roku wyniesie 32,9 mld
zł. W budżecie na 2017 roku
zapisano maksymalny deficyt
na poziomie 59,3 mld zł.

Polska w czołówce
wzrostu zatrudnienia
Z danych Eurostatu wynika,
że stopa zatrudnienia w Polsce
wzrosła o 0,8 proc. w II kwartale
2017 roku. Ten wynik znacznie
przekroczył średnią unijną.
W ujęciu kwartalnym polski wzrost zatrudnienia znalazł
się na trzeciej pozycji w całej
Unii. Przed naszym krajem
uplasowały się jedynie Malta, gdzie zatrudnienie wzrosło
o 1 proc., i Hiszpania, w której
zatrudniono o 0,9 proc. więcej
pracowników. Grecja osiągnęła taki sam wynik, jak Polska.
W ujęciu rocznym zatrudnienie w naszym kraju również jest
wyższe niż średnia dla Unii Europejskiej. Nasz wzrost zatrudnienia wyniósł 1,9 proc., a średnia
europejska osiągnęła 1,5 proc.

Wzrost wydatków
na cele społeczne
O ile w 2015 roku na cele
społeczne wydawano 19 mld zł,
teraz jest to 71 mld zł. To bezprecedensowy wzrost wydatków na
cele społeczne – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki,
przedstawiając na posiedzeniu
Rady Dialogu Społecznego założenia budżetowe na 2018 rok.
Przyznał, że założenia przyjęte
w projekcie są bardzo odważne.
Trudno nam zarzucić, że nie
chcemy się dzielić ze społeczeństwem owocami wzrostu. To bezprecedensowy wzrost wydatków
na cele społeczne. Osiągnęliśmy
status Polski solidarnej, o jakiej
marzyli twórcy „Solidarności” –
podkreślał Morawiecki.
Wicepremier podkreślał też,
że o ile przez 8 lat poprzednich
rządów dochody podatkowe
(CIT, PIT, VAT, akcyza) wzrosły
tylko o 19 procent, to „teraz zakładany jest wzrost 2,5-krotnie
wyższy przez 5 lat”.
To program bardzo ambitny, może być zrealizowany tylko dlatego, że zabraliśmy się
z ogromną energią i zupełnie
nowym podejściem do uszczelniania podatków — zaznaczył
Morawiecki.
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Stałe wsparcie finansowe dla działaczy
opozycji antykomunistycznej
W dniu 31 sierpnia
2017 r. weszła w życie
nowelizacja ustawy z
dnia 20 marca 2015 r.
o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów znpolitycznych.
Od dnia 31 sierpnia 2017 r.
świadczenie pieniężne, w wysokości 402,72 zł, będzie przyznawane bezterminowo oraz
bez względu na dochód osoby
uprawnionej.
Poza zmianą zasad przyznawania świadczenia pieniężnego
nowelizacja ustawy zmienia też
zasady przyznawania pomocy
pieniężnej. Między innymi pomoc pieniężna w formie jednorazowej może być przyznana nie
częściej niż raz na 12 miesięcy.
Natomiast pomoc pieniężna w
formie pomocy okresowej może
być przyznana na okres 6 miesięcy.
Ponadto nowela przyznaje
działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów
politycznych o potwierdzonym
statusie działacza opozycji lub
osoby represjonowanej nowe
uprawnienia:
• prawo do korzystania poza
kolejnością ze świadczeń
opieki zdrowotnej, z usług farmaceutycznych udzielanych
w aptekach oraz prawo do
korzystania z leczenia specjalistycznego bez skierowania,
• prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej,
w tym w uzyskaniu miejsca w
domu pomocy społecznej,
• okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach
odosobnienia lub okresy internowania uwzględnia się w
wymiarze podwójnym przy
ustalaniu prawa do emerytury
lub renty osoby uprawnionej,
na zasadach określonych w
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ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych,
• możliwość udzielania przez
samorząd terytorialny pomocy osobom uprawnionym, w
zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych,
kulturalnych,
zdrowotnych i oświatowych.
Poza zmianami związanymi z zakresem pomocy nowela
zmienia definicję osoby represjonowanej, obejmując nią osoby represjonowane w okresie od
dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia
31 lipca 1990 r. Ponadto od dnia
31 sierpnia 2017 r. legitymacja i
odznaka działacza opozycji będą
przyznawane z urzędu, wraz z
decyzją o przyznaniu statusu
działacza opozycji, a nie jak dotychczas na odrębnie składany
wniosek.
Ostatnie ze zmian dotyczą
organizacji pomocy udzielanej
osobom uprawionym. Regulacja
tworzy Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych
działającą przy szefie Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zmienia się też
usytuowanie dotychczasowych
wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.
Rady te mają działać nie przy
zarządach województw, a przy
wojewodach. W skład rad mają
wchodzić działacze opozycji
antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów
politycznych o potwierdzonym
statusie działacza opozycji lub
osoby represjonowanej.
Działaczem opozycji antykomunistycznej jest osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia
1956 r. do dnia 4 czerwca 1989
r., łącznie przez co najmniej 12
miesięcy, prowadziła, w ramach
struktur zorganizowanych lub
we współpracy z nimi, zagro-

Po 37 latach
od Sierpnia’ 80
zrealizowany został
postulat odebrania
przywilejów
emerytalnych
pracownikom
komunistycznych służb
specjalnych. Pieniądze
zaoszczędzone w
ten sposób trafią do
żyjacych często w
trudnych warunkach
represjonowanych
niegdyś działaczy
opozycji
antykomunistycznej.

2.

3
żoną odpowiedzialnością karną
działalność na rzecz odzyskania
przez Polskę niepodległości i
suwerenności lub respektowania
politycznych praw człowieka w
Polsce. Do okresu 12 miesięcy
nie wlicza się okresów działalności w ramach niezależnego
ruchu związkowego lub niezależnego ruchu studenckiego,
prowadzonej w okresie od dnia
31 sierpnia 1980 r. do dnia 12
grudnia 1981 r.
Osobą represjonowaną z powodów politycznych jest osoba,
która w okresie od dnia 1 stycznia
1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:
1. przebywała w:
a) więzieniu lub innym miejscu
odosobnienia na terytorium
Polski na mocy wyroku wydanego w latach 1956-1989
albo bez wyroku jednorazowo przez okres dłuższy niż
48 godzin lub wielokrotnie
przez łączny okres dłuższy
niż 30 dni, za działalność na
rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania
politycznych praw człowieka
w Polsce,
b) ośrodku odosobnienia na
podstawie art. 42 dekretu
z dnia 12 grudnia 1981 r. o
stanie wojennym (Dz. U. nr

a

b)

c)
d)
e)
f)

29, poz. 154, z późn. zm.) za
działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub
respektowania politycznych
praw człowieka w Polsce;
przez okres powyżej 30 dni
pełniła zasadniczą służbę
wojskową lub czynną służbę
wojskową w ramach ćwiczeń
wojskowych, do której odbycia została powołana z przyczyn politycznych za działalność na rzecz odzyskania
przez Polskę niepodległości
i suwerenności lub respektowania politycznych praw
człowieka w Polsce;
brała udział w wystąpieniu
wolnościowym na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności
lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce i w związku z tym:
na skutek działania, w tym
niejawnego, wojska, milicji
lub organów bezpieczeństwa
państwa, o których mowa w
art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1075), poniosła
śmierć, doznała uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia na
okres dłuższy niż 7 dni,
była inwigilowana przez
organy bezpieczeństwa państwa i podjęto wobec niej
bezprawne działanie polegające na popełnieniu na jej
szkodę przestępstwa lub wykroczenia,
była pozbawiona możliwości
wykonywania swojego zawodu,
została z nią rozwiązana
umowa o pracę,
została relegowana z uczelni
wyższej lub innej szkoły,
była objęta zakazem publikacji przez Główny Urząd
Kontroli Prasy, Publikacji i

Młodzi, zdolni, zaangażowani w życie szkoły i lokalnej społeczności, wolny
czas poświęcający na rozwój
swoich pasji i wolontariat –
tacy są stypendyści Funduszu Stypendialnego NSZZ
„Solidarność”.
Wręczenie
stypendiów w jubileuszowej
XV edycji funduszu odbyło
się 31 sierpnia 2017 r. podczas uroczystego posiedzenia
Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „S” z okazji 37 rocznicy podpisania Porozumień
Sierpniowych.
Fundusz
Stypendialny
NSZZ „S” istnieje od 2003 r.
Początkowo prowadzony był
bezpośrednio przez ZRG. Od
2010 r. działalność funduszu
odbywa się w ramach związanej z gdańską „S” Pomorskiej
Fundacji Edukacji Pracy. W
ciągu piętnastu lat pomoc finansową otrzymało już 608
uczniów pomorskich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendia finansowe są przede wszystkim z
wpłat organizacji związkowych i wpłat indywidualnych
członków Związku. To zatem
jeden z wielu praktycznych
przejawów głoszonego przez
związkowców hasła, że egzamin z solidarność trzeba zdawać nieustannie.

W tym roku stypendia
otrzymało 36 uczniów, w tym
trzech dodatkowych stypendystów z terenów objętych
nawałnicą, jaka w połowie
sierpnia nawiedziła Kaszuby
i Bory Tucholskie. Dyplomy
poświadczające
otrzymanie
stypendiów wręczyli marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, przewodniczący ZRG
NSZZ „S” Krzysztof Dośla i
Andrzej Gwiazda, w 1980 r.
członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej i
współtwórca NSZZ „S”.
Poruszające słowa skierował do stypendystów Andrzej

Kołodziej, w 1980 r. wiceprzewodniczący MKS i jednocześnie przewodniczący Komitetu Strajkowego w Stoczni im.
Komuny Paryskiej w Gdyni.
– Strajkując w sierpniu 1980
r. nie mieliśmy świadomości,
że uczestniczymy w wydarzeniach, które zmienią historię
Polski i Europy. Dopiero gdy
zostało podpisane porozumienie, czuliśmy podskórnie,
że nastąpił przełom, że dokonaliśmy pewnego wyłomu
w totalitarnym systemie komunistycznym. Ja w PRL nie
mogłem ukończyć edukacji
w Technikum Budowy Okrętów. Najpierw mnie z niego
wyrzucono za działalność antykomunistyczną, później dwa
lata siedziałem w więzieniu
w ówczesnej Czechosłowacji, a przez kolejne lata konspirowałem i ukrywałem się.
Szkołę ukończyłem dopiero
po 1989 roku. Można zatem
powiedzieć, że najpierw musiałem wywalczyć sobie wolność, a dopiero potem mogłem
dokończyć edukację. Wy nie
musicie już walczyć, możecie rozwijać swoje zdolności
i pasje – powiedział Andrzej
Kołodziej.

Na zdjęciu: stypendium otrzymuje Piotr Czerwiński, absolwent klasy I
(fortepian) Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku,
laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych. Poparcie dla stypendysty wyraził m.in. Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący stoczniowej
„Solidarności”.

Rozwaga i

13

fot. Paweł Glanert

Kontakt: Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa,
tel. 22-661-81-29, 22-661-87-06

Stypendia „Solidarności”
po raz piętnasty

fot. Paweł Glanert

Widowisk, wojewódzki lub
miejski urząd kontroli prasy,
publikacji i widowisk albo
Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk lub okręgowy urząd kontroli publikacji i widowisk przez okres
dłuższy niż jeden rok;
4. była poszukiwana listem gończym, oskarżona lub skazana
za popełnienie przestępstwa
lub wielokrotnie skazywana
za popełnienie wykroczenia,
za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub
respektowania politycznych
praw człowieka w Polsce.
Status działacza opozycji
antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej z powodów politycznych przysługuje osobie:
1. która nie była pracownikiem, funkcjonariuszem lub
żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, chyba że
przedłoży dowody, że przed
dniem 31 lipca 1990 r., bez
wiedzy przełożonych, czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz
odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności
lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce i
2. co do której w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
nie zachowały się dokumenty
wytworzone przez nią lub przy
jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią
w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy
operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa.
Na stronie internetowej
Urzędu ds. Kombatantów i
Osób Represjonowanych zostały udostępnione formularze
wniosków według stanu prawnego obowiązującego od dnia
31 sierpnia 2017 r.

14 września minęła 70
rocznica urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”
Władza ludowa w PRL
popełniła wiele zbrodni.
Większość z nich była dobrze
ukrywana. Jeżeli nawet społeczeństwo dowiadywało się
o nich, to i tak najczęściej nie
mogło poznać jej bezpośrednich sprawców. Tak byłoby
też z zabójstwem ks. Jerzego
Popiełuszki, gdyby nie szczęśliwa ucieczka jego kierowcy.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko
urodził się 14 września 1947
roku we wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. Jego rodzice, Marianna i Władysław,
prowadzili
gospodarstwo
rolne. W 1966 r. wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, które
ukończył w 1972 r. W tym samym roku odebrał święcenia
kapłańskie z rąk księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W sierpniu 1980 r. podczas strajków na Wybrzeżu
powstawała
„Solidarność”.
Protestowała także załoga
Huty Warszawa. Robotnicy
poprosili władze duchowne by
przysłały im księdza. Mszę na
terenie zakładu odprawił ks.
Jerzy.
Od tego dnia ks. Jerzy stał
się kapłanem i prawdziwym
przyjacielem protestujących
robotników.
Ogłoszenie
ks. Jerzego
Popiełuszki błogosławionym
Kościoła katolickiego odbyło
się 6 czerwca 2010 r. w War-

Piotr Duda: Już nie apeluję,
ale żądam ograniczenia handlu
w niedzielę
– Projekt od roku jest parlamencie i nie może znaleźć
swojego pozytywnego finału
– powiedział szef „Solidarności„ Piotr Duda podczas obchodów 37 rocznicy podpisania porozumień jastrzębskich.
Przewodniczący przypomniał, że postulat wolnych
sobót o który walczyły strajkujące załogi w roku 1980 r.
wpisuje się w oczekiwanie
ograniczenia handlu w niedzielę. Nazwał paradoksem,
że dzisiaj już nie tylko o soboty, ale również o wolne
niedziele trzeba walczyć. To
również deklaracja wybor-
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cza Prawa i Sprawiedliwości,
z której ta partia powinna się
wywiązać.
Odnosząc się do samych porozumień Duda stwierdził, że są
one nadal aktualne i dla Solidarności stanowią testament do realizacji. Przypomniał m.in. wiek
emerytalny, wprowadzenie minimalnych stawek godzinowych
czy wyższą płacę minimalną.
– To my, związkowcy z „Solidarności”, wspólnie z rządzącymi wprowadziliśmy to
w życie. I to jest najlepsze podziękowanie dla tych wszystkich
którzy w 1980 r. walczyli o tę
sprawiedliwość społeczną.

szawie na placu Piłsudskiego. 20 września 2014 roku
w diecezji Créteil we Francji
nastąpiło otwarcie procesu do
kanonizacji bł. ks. Jerzego.
W 2014 bł. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony patronem NSZZ „Solidarność”.
Przed grobem bł.ks. Jerzego, patrona „Solidarno-

ści” zaciągane są warty pracownicze. Taką wartę pełnią
też członkowie stoczniowej
„Solidarności”. Na naszym
zdjęciu, które otrzymaliśmy
od Andrzeja Wysockiego –
tegoroczna warta gdańskich
stoczniowców przed grobem
na Żoliborzu.

fot. Andrzej Wysocki

Wikimedia Commons

70 rocznica urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
kapelana „Solidarności”

Wyższa kwota
wolna od podatku
Od 1 stycznia 2018 roku
zwiększymy kwotę wolną od
podatku do 8 tys. zł – zapowiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Minister dodał, mimo
dobrej sytuacji w budżecie,
resort finansów nie planuje
zmian w podatkach sektorowych i podatku VAT.
Uszczelniamy system podatkowy i nie chcemy podnosić podatków. Obniżymy
podatki poprzez to, że od
1 stycznia 2018 roku zna-

cząco, znowu, po raz drugi,
zwiększymy kwotę wolną
od podatku – z 6,6 tys. zł na
8 tys. zł dla najuboższych
osób. Podniesiemy też próg
z 11 tys. zł do 13-14 tys. zł
– ten od którego ta kwota
z 6,6 tys. zł dzisiaj malała
do obowiązującej wcześniej
i obecnie poprzedniej kwoty
wolnej od podatku 3091 zł.
Dzisiaj beneficjentem kwoty wolnej od podatku jest
3 mln 400 tys. osób. W nowym systemie będzie to 5-6
mln osób.

Spółka Montex Shipyard została założona 26 listopada 2012 roku w Gdańsku przez Piotra
Dębowskiego oraz Sebastiana Wasiołka. Wspólnicy wnieśli posiadane know-how, kompetencje,
wiedzę oraz umiejętności do prowadzenia działalności na rynku branży przemysłowej, stoczniowej
i metalurgicznej. Od początku swojego istnienia spółka rozpoczęła działalność od realizacji dużych
projektów na budowę jednostek offshorowych oraz rybackich.

Na naszym nowym terenie dysponujemy bogatym zapleczem technicznym niezbędnym do budowy
dużych statków przetwórczych, promów pasażerskich, specjalistycznych jednostek wielozadaniowych
jak i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.
Bezpośrednia bliskość Stoczni Gdańsk oraz GSG Towers daje nam jeszcze większe możliwości
rozwoju.
Obecne działania obejmują w pełni budowę statków, a także częściowo wykończone bloki kadłuba.
Firma posiada łącznie nabrzeża o długości ok. 200 m, wyposażone w różnego rodzaju dźwigi oraz
urządzenia załadunkowe.
Place montażowe oraz hale produkcyjne przystosowane są do prefabrykacji oraz montażu sekcji
i bloków.

MONTEX SHIPYARD DĘBOWSKI, WASIOŁEK Sp. J.
ul. Na Ostrowiu 15/20 80-873 Gdańsk
tel. 58 728 44 22
biuro@montexshipyard.pl
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