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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Kabareciarz 
prezydentem

Wołodymir Zełenski, aktor ka-
baretowy,  zwyciężył w II turze wy-
borów prezydenckich na Ukrainie, 
uzyskując 73,1 proc. głosów popar-
cia i „nokautując” dotychczasowe-
go prezydenta Petra Poroszenkę.

GUS aktualizuje  
Polska gospodarka w 2017 r. rosła 

szybciej niż wynikało  ze statystyk. Po 
zebraniu pełnych danych GUS ogło-
sił, że wzrost PKB wyniósł 4,9 proc. za-
miast 4,8 proc. Bez zmian pozostała 
zwyżka PKB o 5,1 proc. w ub.r.

Śmigłowce 
MON kupuje cztery śmigłow-

ce AW101 z włoskiego koncernu 
zbrojeniowego Leonardo. Umowa 
offsetowa, wyceniona na 395,9
mln zł, obejmuje  zorganizowanie 
bieżącej obsługi maszyn w zakła-
dach w Łodzi.

Krajówka 
W czwartek 25 kwietnia br. zbie-

ra się w Szczyrku Komisja Krajowa 
NSZZ „S”. Obrady będą poświęcone 
m.in. aktualnej sytuacji społecznej i 
planowanym działaniom w ramach 
akcji protestacyjnej. 

Znak chroniony
Lider „S” Piotr Duda w liście 

do prezydent Gdańska Aleksan-
dry Dulkiewicz w związku z nad-
używaniem symbolu „S” przeka-
zał Uchwałę nr 27/89 KKW „S” z 
1989 r., iż nazwa i znak gra�czny
„Solidarność” stanowią dobro oso-
biste NSZZ „Solidarność”, będące-
go osobą prawną. Nazwa i znak 
gra�czny „Solidarność” korzystają
z ochrony prawnej. 

Serdecznie Państwa prosimy 
o przekazanie 1 procenta podatku 

dochodowego na rzecz Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy. 

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

Ustawa o jednorazowym 
świadczeniu „Emerytura plus” 
została podpisana 23 kwietnia 
br. przez prezydenta Andrzeja 
Dudę. 

Na jej mocy  zostanie wypłaco-
ne netto 888,25 zł jednorazowe-
go dodatku, który otrzyma każdy 
z 9,8 mln emerytów i rencistów. 
Wypłata ma nastąpić z automa-
tu w maju, przy okazji przelewu 

emerytury lub renty. Większość 
kosztu operacji (10,8 mld zł) ma 
zostać s�nansowana z bieżących
wpływów ZUS (8,5 mld zł) i KRUS 
(1,2 mld zł). 111 mln zł tra� nań
z Funduszu Pracy, 29 mln zł. z Fun-
duszu Emerytur Pomostowych, 
a 818 mln zł to dotacja z budżetu 
państwa. Aby otrzymać „Emerytu-
rę plus” nie trzeba składać żadnych 
wniosków.

Natomiast wprowadzony w 2016 
roku program „Leki 75 plus” przy-
czynił się do spadku wydatków 
przeznaczanych przez osoby star-
sze na leki. 

I tak, 61 proc. pytanych przez in-
spektorów NIK stwierdziło, że spa-
dły ich wydatki na realizację recept.  
Skala miesięcznych oszczędności  
zawierała się w kwotach od ok. 50 zł 
do 100 zł. 

Budujemy Ołtarz Ojczyzny 
w gdańskiej bazylice św. Brygidy. 
To wyjątkowe związkowe votum 
złożone Bogu za odzyskanie wol-

Solidarnościowe wotum

ności i za „Solidarność”. Zwracamy 
się o wsparcie w tym celu poprzez 
datki na zakup materiałów do bu-
dowy Bursztynowego Ołtarza. Każ-

da wpłata, nawet najdrobniejsza, 
jest cenna i posłuży następnym 
etapom wznoszenia dzieła.

By ołtarz lśnił pełnym blaskiem 
potrzebne są materiały do kon-
strukcji stylizowanych łanów psze-
nicy i innych ozdobnych elemen-
tów. Pierwszy moduł zdobienia 
można już podziwiać w świątyni. 
Drugi jest w końcowej fazie budo-
wy. Na materiał, w zależności od 
kursu miedzi na giełdzie, potrzebne 
będzie jeszcze ok. 40 tys. zł. Z góry 
dziękujemy za wsparcie �nansowe.

Zadeklarowaną kwotę wpłacaj-
my na konto: Region Gdański NSZZ 
,,Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24; 
80-855 Gdańsk; Nr 34 1160 2200 0000 
0000 6189 1527 z dopiskiem „Ołtarz”.  
Druk wpłat tutaj…>>
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Emeryci na plus 

23 kwietnia 2019 r. odbyło się 
zebranie Sztabu Protestacyjno-
-Strajkowego Międzyregional-
nej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, 
na którym omówiono sytuację 
strajkową na terenie działania po-
szczególnych organizacji związko-
wych. Przedyskutowano warianty 
dalszych decyzji władz organizacji 
związkowych KZ/KM w tym zakre-
sie. Zwracano uwagę na znaczenie 
konsultacji ewentualnych decyzji 
w Kołach. Obecny na spotkaniu 
radca prawny Przemysław Sąpór 
przypomniał, że strajk, jako frag-
ment sporu zbiorowego zgłasza-
nego do dyrektorów placówek 

oświatowych, mogą prowadzić 
jedynie związki zawodowe. 

Omówiono sprawy związane 
ze skutkami �nansowymi prowa-
dzenia akcji strajkowej. Przedsta-
wiono działania na rzecz zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Ze-
brania Delegatów Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” w celu oceny sytuacji w 
oświacie i w Sekcji. Odnosząc się 
do propozycji premiera Mateusza 
Morawickiego ws. „oświatowego 
okrągłego stołu”, członkowie gdań-
skiej „Solidarności” stwierdzili, że 
popełniono błąd podając, że ma 
się on odbyć na Stadionie Narodo-
wym, a nie na sali konferencyjnej 

w kompleksie stadionowym, a w 
okrągłym stole ma wziąć udział 
co najwyżej kilkadziesiąt osób. 
Przy okazji przedstawiono wnioski 
wypracowane podczas „okrągłego 
stołu” w 2008 roku, zwołanego 
pod patronatem ś.p. prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego. 

Gdańscy związkowcy zwrócili 
również uwagę, że czas strajku to 
także różne sytuacje międzyludz-
kie. Tym bardziej podkreślano, że 
ważne jest zachowanie, jak najlep-
szych relacji pracowniczych, mię-
dzyludzką solidarność w danych 
szkołach i placówkach oświato-
wych, o co Sztab apelował w Sta-
nowisku z 29 stycznia br.

O strajku i jego skutkach
OŚWIATA

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-o-wsparcie-budowy-bursztynowego-oltarza-ojczyzny


CYTAT TYGODNIAPYTANIE TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

359
Tyle osób zginęło w zbrodniczych atakach na modlących się w kościo-
łach chrześcijańskich na Sri Lance w wielkanocny poranek, dokona-
nych przez fanatyków z National Thowheeth Jama’ath. 

WYDARZYŁO SIĘ
 23.04.997 r.   

Męczeńska śmierć 
biskupa Wojcie-
cha (Adalberta) 
podczas misji 
ewangelizacyjnej 
do kraju Prusów.

 24.04.1935 r. 
Weszła w życie 
Konstytucja RP 
tzw. kwietniowa.

 26.04.1960 r.  
Doszło do starć 
w obronie krzyża 
w Nowej Hucie.

II KZD NSZZ „Solidarność”
HISTORIA 1990
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ZUS  INFORMUJE
PRAWNIK WYJAŚNIA

Drodzy młodzi, będę szczęśliwy, widząc, że biegniecie szybciej niż ci 
wolni i lękliwi. Biegnijcie pociągani przez to Oblicze, tak bardzo umi-
łowane, które adorujemy w świętej Eucharystii i rozpoznajemy w ciele 
cierpiącego brata. Kościół potrzebuje waszego zapału, waszych intu-
icji, waszej wiary. A kiedy dojdziecie tam, gdzie my jeszcze nie dotarli-
śmy, miejcie cierpliwość, żeby na nas zaczekać.

papież Franciszek w „Christus vivit” z 2 kwietnia br.

JAN DETLAFF, przewodniczący KZ NSZZ „S” w 18 
Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wejherowie

– Pracownicy w 18 WOG uczestniczą systematycznie 
w szkoleniach. Charakter naszej pracy wymaga ciągłych 
szkoleń. Są też szkolenia, po których dochodzą nowe obo-
wiązki, niestety, nie idzie za tym dodatkowe wynagrodze-
nie i nie wiąże się to ze ścieżką kariery zawodowej. Zwróci-

liśmy uwagę na fakt, że nie ma jasnych kryteriów ścieżki awansu pracownika 
cywilnego, tak jak jest to w przypadku żołnierza. W ponadzakładowym ukła-
dzie zbiorowym pracy co prawda znajdują się zapisy dotyczące stanowisk 
biurowych. Jednak nie jest precyzyjnie określone, jakie warunki trzeba speł-
nić, aby awansować na danym stanowisku. Układ zbiorowy, który funkcjonu-
je od 1997 roku, wymaga zmian, ponieważ zmieniły się realia. 

Czy pracodawca dba o podnoszenie 
kwalifikacji pracowników?

Od 19 do 24 kwietnia 1990 r. 
w gdańskiej hali Olivia odbył się 
II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„S”.   Była w tym swoista symbolika 
miejsca, gdyż I KZD odbył się   we 
wrześniu i październiku 1981 r. 
także w hali Olivia. 

Delegaci podsumowali długą 
kadencję, w której Związek przeżył 
ostre kon�ikty z władzą, delegaliza-
cję oraz represje stanu wojennego. 
Upór, świadomość celów, poparcie 
w społeczeństwie i wiara w zwycię-
stwo pozwoliły „S” przetrwać.  

Wybrano przewodniczącego 
„S”, Komisję Krajową oraz Krajową 
Komisję Rewizyjną. Delegaci pod-
jęli szereg uchwał w tym tę naj-
ważniejszą – programową. 

Uchwała programowa zaczynała 
się od słów: „Podstawowym statu-
towym celem Związku jest ochrona 
praw, godności i interesów pracow-

niczych. Realizacja tego celu jest 
możliwa tylko w warunkach nowe-
go ładu politycznego i ekonomicz-
nego. Będzie to bardzo trudne ze 
względu na rachunek wystawiony 
przez czterdziestolecie komuni-
zmu: państwo – zadłużone, gospo-
darka – wyniszczona, społeczeń-
stwo – cywilizacyjnie zapóźnione, 
scena polityczna – spustoszona. 
Jednak nie wolno nam się uchylić 
od uczestnictwa w pokojowej re-
wolucji, którą rozpoczęliśmy”. 

Zjazd wezwał do przeprowadze-
nia wolnych wyborów parlamen-
tarnych i prezydenckich, a Komisję 
Krajową zobowiązał do negocjacji 
z rządem zasiłku dla bezrobotnych, 
minimalnej płacy oraz najniższej 
emerytury i renty. Uchwalono, 
o godz. 7 rano 25 kwietnia 1990 r., 
po 23 godzinach nieprzerwanych 
obrad, nowy statut „S”.

Od kwietnia br. do końca marca 
2020 r. obowiązywać będą wyższe 
kwoty odszkodowań z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawo-
dowych. Za każdy procent trwałe-
go lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu ZUS wypłaci 917 zł, 
a nie jak dotychczas 854 zł. 

W związku z orzeczeniem o cał-
kowitej niezdolności do pracy i do 
samodzielnej egzystencji przysłu-
guje kwota jednorazowego od-
szkodowania w wysokości 16 050 
zł.  Do jednorazowego odszkodo-
wania ma prawo również rodzina 

osoby, która uległa wypadkowi i na 
skutek tego zmarła. Od 1 kwietnia 
br. wynosi ono 82 531 zł.  Z danych 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Gdańsku wynika, że w woj. po-
morskim zarejestrowano w kwar-
tałach I–III ubr. 3664 poszkodowa-
nych w wypadkach przy pracy. 11 
osób poniosło śmierć, a 18 osób 
odniosło ciężkie obrażenia. Dla 
porównania – w 2016 r. zareje-
strowano 5452 poszkodowanych, 
w tym wypadków śmiertelnych 
15, a w 2017 – 5643 poszkodowa-
nych, w tym śmiertelnych 13. 

Jeśli do ustalenia podstawy 
wymiaru emerytury, renty lub ka-
pitału początkowego ZUS przyjął 
„wynagrodzenie zerowe”, moż-
na zgłosić wniosek o ponowne 
ustalenie wysokości świadcze-
nia lub kapitału początkowego 
z uwzględnieniem minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.

Gdy przy składaniu wniosku 
o emeryturę, rentę lub ustalenie 
kapitału początkowego nie było 
możliwe udokumentowanie za-
robków z okresu pozostawania w 
stosunku pracy, dlatego że np.:
 zakład pracy został zlikwidowany,
 nie można odnaleźć archiwum, 

które przechowuje dokumenta-
cję płacową zakładu pracy,

 dokumentacja kadrowo-płacowa 
z tego okresu została zniszczona.
We wnioskach o świadczenia, 

składanych po 31 grudnia 2008 r. 

ZUS „z urzędu” uwzględni kwotę 
minimalnego wynagrodzenia pra-
cowników zamiast „wynagrodze-
nia zerowego” każdej osobie, któ-
ra nie dostarczyła dokumentów 
o zarobkach, a udokumentowała 
zatrudnienie.

Aby złożyć wniosek można sko-
rzystać z formularzy ZUS: wniosku 
o ponowne obliczenie świadcze-
nia emerytalno-rentowego (ERPO) 
lub wniosku w sprawie kapitału 
początkowego (EKP). Formularze 
znajdują się w placówkach ZUS i na 
stronie internetowej www.zus.pl.

Podstawa prawna
 Ustawa z 4 września 2008 r. o 

zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (Dz. U. z 
2008 r. Nr 192, poz. 1180)

Stan prawny na 24.04.2019 r.
Maria Szwajkiewicz

Wynagrodzenie zerowe

Klub radnych PiS w gdańskiej 
Radzie Miasta przygotował projekt 
uchwały w sprawie  bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską 
dla osób posiadających status re-
presjonowanych w PRL i dla osób 
niepełnosprawnych. Uprawnienia 
mają przysługiwać osobom na pod-
stawie ustawy o działaczach opozy-
cji antykomunistycznej i osobach 
represjonowanych z powodów 
politycznych. Ich status potwierdza 
Szef Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych.  
Projekt został zaprezentowany 
w sali Akwen w siedzibie „S” przez 

przewodniczącego klubu radnych 
PiS Kacpra Płażyńskiego w obecno-
ści m.in. członków Stowarzyszenia 
Godność skupiającego byłych więź-
niów politycznych.  

Uchwała ma oparcie w art. 13 
ustawy o działaczach opozycji an-
tykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych „samorząd te-
rytorialny może udzielać pomocy 
osobom uprawnionym, w zakresie 
udogodnień komunikacyjnych, 
świadczeń mieszkaniowych, kul-
turalnych, zdrowotnych i oświato-
wych”. W 2017 roku władze Gdań-
ska taką inicjatywę odrzuciły. 

Kombatanci 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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