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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Odszedł rektor 
Politechniki 
Gdańskiej

W wieku 69 lat zmarł nagle prof. 
Jacek Namieśnik, rektor Politechniki 
Gdańskiej. Specjalizował się w che-
mii analitycznej i chemii środowi-
ska. Przyczyną śmierci były proble-
my z sercem. Odszedł 14 kwietnia 
br. Prof. Namieśnik został wybrany 
rektorem PG w marcu 2016 r.

Poseł PO przeprasza 
Piotra Dudę 

W wyniku ugody przedsądowej 
Paweł Olszewski, poseł Platformy 
Obywatelskiej przeprosił przewod-
niczącego NSZZ „S” Piotra Dudę. 
„Oświadczam, że nie było moim 
celem sugerowanie udziału Piotra 
Dudy w jakichkolwiek działaniach, 
również zorganizowanych, podej-
mowanych wobec strajkujących 
robotników w okresie stanu wo-
jennego. Nie mam na ten temat 
żadnej wiedzy. Moja wypowiedź 
w TVP Info nie była uprawniona, zaś 
użytymi w niej słowami naruszyłem 
dobra osobiste Piotra Dudy – takie 
jak cześć, godność, dobre imię, czy 
pozycja społeczno-zawodowa”. 

Do 30 kwietnia 
rozliczenie z fiskusem

Z końcem kwietnia upływa 
termin składania zeznań podat-
kowych za 2018 rok. Od tego roku 
deklaracje są wypełniane przez 
Krajową Administrację Skarbową.  
Podatnik jednak może zwery�-
kować swój PIT. Równie jeśli chce 
dokonać odliczeń a także przeka-
zać 1 proc. na organizację pożytku 
publicznego musi po zalogowaniu 
się do stytemu samodzielnie uzu-
pełnić deklarację.  Więcej...>>

Serdecznie Państwa prosimy 
o przekazanie 1 procenta podatku 

dochodowego na rzecz Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy. 

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122
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Apel do premiera
16 kwietnia 2019 r. w Sali 
Akwen zebrał  się Sztab Prote-
stacyjno-Strajkowy Międzyre-
gionalnej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
z siedzibą w Gdańsku. 

– Analizowaliśmy wnioski wy-
nikające z uchwały Rady Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” dotyczącej zawiesze-
nia akcji protestacyjnej w związku 
z podpisaniem porozumienia z rzą-
dem przez władze krajowe. Zaprosi-
liśmy prawnika związkowego, który 
uważa, że decyzja o zawieszeniu, 
ewentualnie zakończeniu strajku 
jest decyzją komisji międzyzakłado-
wych, które weszły w spory zbiorowe 
z konkretnymi szkołami/placówkami 
oświatowymi – mówi Wojciech Ksią-
żek, przewodniczący Rady Międzyre-
gionalnej Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

W strajku pracowników oświa-
ty organizowanym przez struktury 
„Solidarności” uczestniczy ponad 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim członkom 
 i sympatykom  NSZZ „Solidarność” życzę radości  

i nadziei, które niesie ze sobą  
Święto Zmartwychwstania Pańskiego. 

Szczęścia i miłości w Rodzinie,  
pracy dającej satysfakcję  

i należycie opłacanej, dobrych ludzi wokół.
Wesołego Alleluja!
Krzysztof Dośla

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”

300 szkół z 26 organizacji między-
zakładowych wchodzących w skład 
Sekcji w Gdańsku.

Sztab protestacyjny postano-
wił zwrócić się do władz krajo-
wych „S” z pismem wskazującym, 
że postulat płacowy nie został 
w pełni zrealizowany. Uczestniczą-
cy w spotkaniu Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”, 
podkreślał, że poza postulatami 
płacowymi, pozostałe postulaty 

ogłoszone przez Związek zostały 
zrealizowane.

Sztab przyjął treść apelu, któ-
ry ma być skierowany do prezesa 
rady ministrów o rychłe i meryto-
ryczne przygotowanie rozmów 
„okrągłego stołu oświaty”, aby 
rozmowy te pozwoliły pracowni-
kom oświaty na podjęcie działań 
zmierzających do zawieszenia lub 
ewentualnego zakończenia akcji 
protestacyjnej.

10 kwietnia 2019 r., w Spółce 
Grupy PKP został podpisany Za-
kładowy Układ Zbiorowy Pracy.

– Dwa lata trudnych rokowań 
w ramach sporu zbiorowego zo-
stało zwieńczonych sukcesem 
Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy PKP SA, 
która cztery lata temu objęła swo-
im działaniem obecną spółkę PKP 
Cargo Connect. To była orka na 

ugorze, ale dzięki temu, że związ-
kowcy stanowią około 50 proc. 
pracowników na 460 osób zatrud-
nionych udało się podpisać układ, 
gdzie znalazły się zapisy korzystne 
dla pracowników – mówi Barba-
ra Miszczuk, przewodnicząca KM 
NSZZ „Solidarność” przy PKP SA.

Są to chociażby odprawy eme-
rytalne, które do tej pory były ko-
deksowe, a więc w wysokości mie-

sięcznej pensji pracownika, a teraz 
w zależności od lat pracy, czyli od 
3 do 6 miesięcy. Jest również za-
pis, że z okazji święta kolejnictwa 
pracownicy mają wolny dzień oraz 
otrzymują 200 zł. Wprowadza się 
odznaczenia resortowe i jest za-
pis, że towarzyszy im graty�kacja
�nansowa. Przywraca się nagrody
jubileuszowe. 

Więcej...>> 

PKP ma Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/30-kwietnia-rozliczenie-z-fiskusem
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pkp-ma-zakladowy-uklad-zbiorowy-pracy-3
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LICZBA TYGODNIA

Ponad 377 tysięcy
Tylu uczniów VIII klas szkół podstawowych zdaje egzamin w 2019 roku

WYDARZYŁO SIĘ
 16.04.1952 r.  

Generał August 
Emil Fieldorf został 
skazany przez 
Sąd Wojewódzki 
w Warszawie na 
karę śmierci.

 17.04.1995 r. 
22 osoby zginęły 
w wyniku wybu-
chu gazu w bloku 
w Gdańsku.

 18.04.1926 r.  
Rozpoczęła 
regularną emisję 
pierwsza polska 
stacja radiowa,  
obecny Program I 
Polskiego Radia.

Znowu legalnie
HISTORIA 1989
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PRAWNIK WYJAŚNIA
17 kwietnia 1989 r. Sąd Woje-

wódzki w Warszawie ponownie za-
legalizował Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność”, 
po 7 latach, 4 miesiącach i 4 dniach 
od delegalizacji. 

„Solidarność” trwała nadal 
w podziemiu i w sercach Polaków. 
Od powstania „S” władze PRL-u 
próbowały ograniczyć jej dzia-
łalność, a w końcu próbowano ją 
zniszczyć. Nie udało się „rozsadzić” 
Związku od wewnątrz poprzez 
agenturę w jego strukturach, ani 
siłowo, wprowadzając stan wo-
jenny, aresztując bądź internując 
tysiące działaczy związkowych. 

Aby NSZZ „S” prawnie unicestwić 
8 października 1982 r. (ok. 10 mie-
sięcy od wprowadzenia stanu wo-
jennego) Sejm PRL, przy 12 głosach 
sprzeciwu i 10 wstrzymujących się, 
uchwalił ustawę o związkach zawo-

dowych. Rejestracja wszystkich ist-
niejących związków zawodowych 
traciła moc prawną. Nowa ustawa 
o związkach zawodowych wymie-
rzona była w „Solidarność”, która 
dopuszczała istnienie w jednym za-
kładzie pracy tylko jednego związku 
zawodowego, a także wskazywała 
jego nazwę, a mianowicie – „Zwią-
zek Zawodowy… i tu nazwa zakła-
du pracy”. Ustawa wprowadzała 
jeden wyjątek – swoją nazwę mógł 
zachować tylko Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego. Dlaczego tylko 
jeden związek i to ZNP?  

Po uchwaleniu ustawy, Tym-
czasowa Komisja Koordynacyjna 
NSZZ „S” wydała oświadczenie 
w którym czytamy m.in. że: „Nie-
zależny Samorządny Związek Za-
wodowy  „Solidarność” może być 
rozwiązany jedynie na mocy decy-
zji swoich członków.

Gdyby Biuro Polityczne KC PZPR podejmowało decyzje na podstawie 
opisu rzeczywistości z „Trybuny Ludu” PRL nie przetrwałby nawet roku. 
Ktoś musiał wiedzieć, jak jest naprawdę i do tej roli wyznaczono SB.

Maciej Rybiński, dziennikarz

Droga Krzyżowa Ludzi Pracy 2019
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Trybunał Konstytucyjny orzekł 
w dniu 6 marca 2019 r., że zmie-
nione zasady ustalania wysokości 
emerytur kobiet z rocznika 1953, 
które pobierały wcześniejszą eme-
ryturę, są niezgodne z Konstytucją. 

Orzeczenie dotyczy zmiany od 
1 stycznia 2013 r. zasad ustalania 
wysokości emerytury powszech-
nej, przyznawanej osobom uro-
dzonym po 31 grudnia 1948 r., 
które pobierały dotychczas tzw. 
wcześniejszą emeryturę. Celem 
zmiany było m.in. wygaszanie 
uprawnień do wcześniejszych 
emerytur. W ramach tego procesu 
wprowadzono różne rozwiązania 
przejściowe. Cześć z nich została 
zaadresowana do kobiet, które 
były uprawnione do wcześniejszej 
emerytury. Wszystkie te kobiety 
po uzyskaniu prawa do wcześniej-

szej emerytury mogły ponownie 
ustalić prawo do emerytury po 
osiągnięciu wieku emerytalnego  
60 lat. Nowa emerytura była na 
ogół korzystniejsza. Natomiast 
zakwestionowana przez Trybunał 
regulacja wyłączała z tej możliwo-
ści kobiety z rocznika 1953. Naka-
zywała ona w stosunku do tego 
rocznika, aby wysokość emerytu-
ry ustalana po osiągnięciu wieku 
emerytalnego była pomniejszana 
o wcześniejsze wypłaty na wcze-
śniejszą emeryturą. To oznaczało, 
że przeliczona emerytura była 
zdecydowanie mniej korzystna.

Z danych rządowych wynika, 
że na niekonstytucyjnych prze-
pisach mogło stracić nawet 
około 140 tys. kobiet z rocznika 
1953. 

Łukasz Sulej

TK: emerytury kobiet z rocznika 1953 
przeliczono w sposób niekonstytucyjny

Uroczystości XIX Ogólnopolskiej Drogi Krzyżowej Ludzi Pracy odby-
ły się 12 kwietnia 2019 r., w para�i św. Stanisława Kostki w Warszawie,
gdzie swoją posługę pełnił patron „Solidarności”, bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych grup zawodowych, a także 
poczty sztandarowe z całej Polski.  Więcej...>>

dr TOMASZ LARCZYŃSKI – przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w Polskiej Akademii Nauk Bibliotece 
Gdańskiej

– Jesteśmy placówką o potencjale naukowym dorów-
nującym niejednej uczelni, ze zbiorami na liście UNESCO 
i nieprzerwaną ciągłością istnienia przekraczającą 400 lat. 
Jednak nasi pracownicy znajdują się na dnie hierarchii 

polskich płac – wysoko wykwali�kowani naukowcy otrzymują pensje mini-
malne lub 20-30 proc. więcej. Tworzy to realne zagrożenie, że niebawem w 
jednej z najstarszych gdańskich instytucji kultury, a zarazem największej bi-
bliotece PAN nie będzie ludzi do pracy, a bezcenne zasoby zostaną zamknię-
te dla użytkowników. Dlatego wzywamy państwo polskie do przywrócenia 
nam poziomu dotacji przynajmniej z 2014 r., a następnie sukcesywnego 
waloryzowania jej o wskaźnik in�acyjny oraz podwyżek chociażby propor-
cjonalnych do tych przyznanych służbom mundurowym. 

O co walczymy

Impreza LGBT w ECS przechyliła 
szalę. NSZZ „S” dwa miesiące temu 
wycofał przedstawicieli Związku 
z prac rady ECS-u. Teraz nie będzie 
udzielać zgody na wykorzysty-
wanie logo „Solidarności”, ponie-
waż przedsięwzięcia realizowane 
przez ECS są całkowicie sprzeczne 
ze statutem „S”. 

„Odwołując się do posiadanych 
przez Związek autorskich praw 
majątkowych do logo NSZZ ‚Soli-
darność’ (przekazane przez autora 
Jerzego Janiszewskiego) oraz ma-

jąc na względzie związanie war-
tościami zapisanymi w statucie, 
na straży których stoi cała nasza 
organizacja, jak i każdy jej członek 
z osobna, zmuszeni jesteśmy wy-
razić zdecydowany protest prze-
ciwko wykorzystywaniu znaku 
w działalności sprzecznej z dzie-
dzictwem związku” – czytamy w 
piśmie Tadeusza Majchrowicza, 
zastępcy przewodniczącego Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
skierowanym do Basila Kerskiego, 
dyrektora ESC. Więcej...>>

ECS bez logo „Solidarności”

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/droga-krzyzowa-ludzi-pracy-ulicami-zoliborza-w-holdzie-kaplanowi-meczennikowi
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/co-dalej-z-solidarnoscia-w-europejskim-centrum-solidarnosci
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