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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Strajk w Amazonie?
W polskich centrach magazy-

nowych amerykańskiego koncernu 
Amazon ruszyło referendum strajko-
we. Pracownicy domagają się pod-
wyżek i poprawy warunków pracy. 

Maraton  
15 sierpnia br. ulicami Trójmiasta 

pobiegną maratończycy w XXV OR-
LEN Maraton „Solidarności”. Ruszyły 
zapisy uczestników biegu na dystan-
sie 42 km i 195 cm. Z opłaty startowej 
zwolnieni są członkowie NSZZ „S”. Za-
pisy przyjmowane są drogą on-line 
na stronie: www.maratongdansk.pl.

Mój prąd
1 mld zł na dopłaty z NFOŚiGW 

do nowych instalacji fotowoltaicz-
nych zakłada przedstawiony przez 
rząd 23 lipca br.  program „Mój 
prąd”. Maksymalne do�nansowa-
nie sięga 5 tys. zł po zakończeniu 
budowy domowej instalacji o mo-
cy 2-10 kW. Program ma przyczynić 
się do powstania 200 tys.  instalacji 
PV o łącznej mocy 1 tys. MW. Obec-
nie w Polsce jest 65 tys. instalacji.  

 Baza w górę
Kwota bazowa, na podsta-

wie której obliczane są najniższe 
wynagrodzenia pracowników 
ochrony zdrowia, wzrosła w lipcu 
br. z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł. Płace 
zasadnicze pielęgniarek z tytułem 
magistra, diagnostów, �zjotera-
peutów po studiach wzrosną od 
150 zł do 180 zł. Sanitariuszy, ma-
sażystów, sekretarek medycznych 
o 50-60 zł  

Pod koniec sierpnia zostaną 
wręczone stypendia z Fundu-
szu Stypendialnego NSZZ „S”. 
Zachęcamy do wsparcia uzdol-
nionej i aktywnej młodzieży 
z województwa pomorskiego.  
Więcej...>>

KONKURS Z NAGRODAMI

Stażowe nie w minimalnej
Sejm 19 lipca br. przyjął usta-

wę, dzięki której dodatek za staż 
pracy zostanie wyłączony z płacy 
minimalnej. To realizacja postula-
tu NSZZ „S” i dobra informacja dla 
wielu pracowników, których wy-
nagrodzenia wzrosną.  

Minister rodziny i pracy Barbara 
Borys-Szopa uzasadniała, że nowe-
lizacja ustawy o minimalnym wyna-
grodzeniu, która od 1 stycznia 2020 r. 
wyłącza z niego dodatek stażowy, 

ma zapewnić bardziej przejrzyste za-
sady minimalnego wynagrodzenia 
za pracę.  Dotychczas paradoksalnie 
pracownik z dłuższym stażem pracy i 
wynagrodzeniem minimalnym może 
mieć niższą pensję niż nowozatrud-
niony lub osoba z krótszym stażem. 
Dzieje się tak, kiedy wynagrodzenie 
zasadnicze nieuprawnionych do do-
datku za staż, kształtuje się na pozio-
mie minimalnego wynagrodzenia, 
a pracownicy z długoletnim stażem 

pracy otrzymują taką samą pensję, 
bo wlicza się do niego wynagrodze-
nie zasadnicze i dodatek za staż. 

Nowela wprowadza de�nicję
„dodatku za staż pracy” jako do-
datku do wynagrodzenia przysłu-
gującego pracownikowi z tytułu 
osiągnięcia ustalonego okresu za-
trudnienia. Do płacy minimalnej, 
która wg rządu w przyszłym roku 
powinna wynieść 2450 zł brutto, ten 
dodatek nie będzie wliczany. 

Policja świętuje stulecie jej 
powołania. Obchodom towarzy-
szą rozmaite wydarzenia, w tym 
przyjęcie prawnych możliwości 
tworzenia związków zawodowych 
w służbach mundurowych, czyli 
wypełnienie zasady pluralizmu 
związkowego.  

Z inicjatywy prezydenta An-
drzeja Dudy posłowie zajęli się pro-
jektem ustawy o zmianie ustawy 
o Policji, ustawy o Straży Granicz-
nej oraz ustawy o Służbie Więzien-
nej i 19 lipca br.  przyjęli projekt 
ustawy zakładającej dopuszczenie 

Wiele komisji NSZZ „S” organizu-
je dla swoich członków i ich rodzin 
różnego rodzaju wyjazdy i imprezy 
integracyjne. Zostają po nich wspo-
mnienia i fotogra�e. Członkowie
„S” podróżują po świecie. Jednym z 
punków takich imprez jest wspólne 
zdjęcie uczestników, często z �agą
„Solidarności”.

Prosimy o nadsyłanie zdjęć wła-
śnie z takich wyjazdów, do którego 
można dołączyć, ale niekoniecznie, 
krótki opis wycieczki. W jesiennych 
numerach naszego pisma opubli-
kujemy nadesłane fotogra�e, a tych
którzy nadeślą zdjęcia nagrodzimy 
nagrodami książkowymi.
Zdjęcia prosimy nadsyłać  
na e-maila: 
m.kuzma@solidarnosc.gda.pl

Pluralizm w mundurach
pluralizmu związkowego. Noweli-
zacja   dotyczy rozszerzenia praw 
funkcjonariuszy Policji, Straży Gra-
nicznej oraz Służbie Więziennej 
do tworzenia i wstępowania do 
związków zawodowych. O takie 
zmiany wnioskował od kilku lat 
NSZZ „S”. Obecnie funkcjonariu-
sze policji (od maja 1990 r.), Straży 
Granicznej i Służby Więziennej (od 
1991 r.) mogą zrzeszać się w jed-
nym związku zawodowym dzia-
łającym w danej formacji. W pro-
jekcie noweli utrzymano zakaz 
strajku „mundurówki”. FO
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Zdjęcie z wakacji

Tunezja. Wycieczka zorganizowana przez KZ NSZZ „Solidarność” 
w gdyńskim Radmorze. 

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

5,3 procent

WYDARZYŁO SIĘ
 22.07.1974 r. 

Oddano do użytku 
Port Północny 
w Gdańsku.

 25.07.1939 r.  
Polski wywiad 
przekazał Brytyjczy-
kom i Francuzom 
rezultat prac nad 
złamaniem szyfru 
niemieckiej Enigmy.

 28.07.1993 r.  
Polska zawarła 
konkordat ze Stoli-
cą Apostolską.

Marionetki Stalina
HISTORIA 1944
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Bóg patrzy w moje serce. Widzi i zna moje intencje oraz zamiary, które 
są czyste i rzetelne. Jedynym moim celem jest wolna, sprawiedliwa 
i wielka Polska.

Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski do żołnierzy w Buzułuku  
11 grudnia 1941 r.

Tyle wyniosła stopa bezrobocia w czerwcu 2019 r., wobec 5,4 proc. 
w maju br., podał GUS.

ZUS WYJAŚNIA

22 lipca w PRL obchodzono 
najważniejsze święto państwowe 
Święto Odrodzenia Polski w roczni-
cę podpisania w 1944 r. Manifestu 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego. Według o�cjalnej hi-
storiogra�i miało to miejsce w Cheł-
mie, pierwszym polskim mieście na 
zachód od Linii Curzona, zajętym 
przez Armię Czerwoną. W rzeczy-
wistości dokument został spisany 
w Moskwie dwa dni wcześniej, 
a członkowie PKWN dotarli do 
Chełma pięć dni później! 

Manifest obwieszczał, że jedy-
nym legalnym źródłem władzy 
w Polsce jest Krajowa Rada Naro-
dowa, a Rząd RP na uchodźstwie 
określono jako „władzę samozwań-
czą, władzę nielegalną”, zaś konsty-
tucję z 1935 r. jako „bezprawną”.  

Decyzję o powołaniu PKWN 
podjął Józef Stalin, ustalając jego 
skład osobowy oraz siedzibę, 
w Lublinie. 27 lipca 1944 r. przed-
wojenny spółdzielca i socjalista, 
a potem przewodniczący PKWN 

Edward Osóbka-Morawski pod-
pisał w Moskwie „Porozumienie 
między PKWN a rządem ZSRS 
o polsko-sowieckiej granicy”, zrze-
kając się roszczeń do terenów RP 
położonych na wschód od Linii 
Curzona. 

Ów samozwańczy, tymczasowy 
organ władzy działał do 31 grudnia 
1944 r., przekształcony  w marionet-
kowy Rząd Tymczasowy Rzeczypo-
spolitej Polskiej, dokonując zama-
chu na suwerenne prawa Polski. 

Święto Odrodzenia Polski zo-
stało ustanowione przez Krajową 
Radę Narodową (pseudoparlamen-
tu utworzonego 1 stycznia 1944 r. 
z inicjatywy PPR) 22 lipca 1945 roku, 
zastępując obchodzone od 1937 r. 
Święto Niepodległości 11 listopada. 

Święto 22 lipca zostało znie-
sione 6 kwietnia 1990 r. Protesto-
wał m.in. Wojciech Jaruzelski, pi-
sząc do marszałka Sejmu Mikołaja 
Kozakiewicza: Uważam za niesłusz-
ny projekt skreślenia dnia 22 lipca 
z wykazu świąt państwowych.

Czas żniw i szczyt letniego se-
zonu gastronomicznego, sprzyja 
niestety wypadkom przy pracy.  
Za wypadek przy pracy uznawa-
ne jest nagłe zdarzenie wywołane 
przyczyną zewnętrzną, którego 
efektem jest uraz lub śmierć. Zda-
rzenie musi mieć związek z pracą.

Jak podaje GUS w pierwszym 
kwartale br. w wypadkach przy 
pracy ucierpiało 15,8 tys. osób.    
Najczęściej wypadki maja miejsce 
w górnictwie, gospodarce komu-
nalnej, rekultywacji, przetwór-
stwie oraz w… opiece zdrowotnej. 
60 proc. wypadków spowodo-
wanych jest nieprawidłowym za-
chowaniem pracownika. W woj. 
pomorskim, od stycznia do maja 
br. doszło do 925 wypadków przy 
pracy. Zginęła jedna osoba.

ZUS pomaga osobom poszko-
dowanym. Na świadczenie ZUS 
mogą liczyć osoby zatrudnione na 
umowę o pracę, prowadzące dzia-
łalność gospodarczą oraz zatrud-
nione na mocy umowy agencyjnej 
bądź umowy zlecenia. Warunek jest 
jeden: muszą mieć opłacane składki 
na ubezpieczenie wypadkowe. 

Osoba, która ulegnie wypad-
kowi w pracy może otrzymać jed-

norazowe odszkodowanie, które 
w przypadku śmierci należy się 
członkom rodziny ubezpieczo-
nego, a także na rentę z tytułu 
niezdolności do pracy, rentę szko-
leniową, rentę rodzinną dla człon-
ków rodziny zmarłego ubezpie-
czonego lub rencisty oraz dodatek 
pielęgnacyjny.

Kwota świadczenia zależy od 
wysokości zarobków i stażu pra-
cy. W sytuacji zwykłej renty, chory 
musi udowodnić pięcioletni okres 
składkowy i nieskładkowy, nato-
miast w przypadku rent wypad-
kowych świadczenie przysługuje 
nawet, gdy wypadek wydarzy 
się w pierwszym dniu pracy. Aby 
ubiegać się o świadczenie wypad-
kowe trzeba złożyć m.in. protokół 
ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadku, który wystawia praco-
dawca.  

Osobom, które podejmują 
pracę „na czarno” albo na „umowę 
śmieciową” w razie nieszczęścia 
nie przysługuje świadczenie wy-
padkowe. W praktyce oznacza to 
zostanie bez środków do życia.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy 

ZUS woj. pomorskiego  

Co robić po wypadku

Przy niskim bezrobo-
ciu pracodawcy są 
bardziej zaintere-
sowani zatrudnia-
niem cudzoziemców. 
W pierwszym półro-
czu br. w Pomorskiem 
wydano 66,6 tysięcy 
oświadczeń o powierze-
niu wykonywania pra-
cy obywatelom Armenii,  
Białorusi, Mołdawii, Federa-
cji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez ko-
nieczności uzyskania zezwolenia na 
pracę.  To tyle, co w całym 2016 roku. 

Na podstawie oświadczeń za-
trudniani są przede wszystkim 
pochodzący z Ukrainy (58,9 tys. 
osób, czyli 88,3 proc.). Dominu-
ją umowy zlecenia. Obywatele 
Białorusi stanowią 5,0%, Gruzji 
– 2,9%, Mołdawii – 2,5%, Rosji 
– 1,0% i Armenii 0,3% pracowni-
ków na „oświadczenia”.  

67 tysięcy 
na oświadczenia

Z kolei zezwolenia na pracę se-
zonową są wydawane cudzoziem-
com przez PUP do pracy w rolnic-
twie, ogrodnictwie i turystyce do 
9 miesięcy w roku. W I półroczu 
2019 r. pomorskie urzędy pracy 
wydały 1,1 tys. zezwoleń na pra-
cę sezonową (w analogicznym 
okresie ub.r. 800 zezwoleń). Cu-
dzoziemcy najczęściej zatrudniani 
są głównie w branży budowlanej, 
gastronomii i hotelarstwie, prze-
twórstwie przemysłowym oraz 
w transporcie.

Nasz kraj stał się popularnym 
celem wojaży turystów zagranicz-
nych. Jesteśmy wymieniani wśród 
najbardziej gościnnych państw 
świata. Potwierdza to Polska Orga-
nizacji Turystycznej i GUS. Liczba 
turystów, którzy tylko od stycz-
nia do końca maja br. skorzystali 
z noclegów w Polsce, wzrosła (li-
czona rok do roku) o 6 proc., czyli 
o 704 tys. z 11,8 mln do 12,5 mln.  

Za Polską przemawia nowocze-
sna baza hotelowa i atrakcje tury-
styczne w konkurencyjnych cenach.  

Z danych GUS wynika, że 
w pięciu miesiącach br. najwięcej 
turystów zagranicznych, korzysta-
jących z noclegów, przyjechało do 
nas z Niemiec (493,2 tys.). Na dru-
gim miejscu są turyści z Wielkiej 
Brytanii (207,2 tys.).  Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, podaje, że Pol-
ska przyciągnęła w 2017 r. 18,3 mln, 
a w 2018 r. 19,6 mln zagranicznych 
turystów.  To najlepszy wynik w re-
gionie. W tym czasie np. Chorwację 
odwiedziło rokrocznie ok. 13 mln 
turystów, a Czechy 9-9,5 mln. 

Moda na Polskę

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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