
Pomnik Niezłomnych 
Żołnierze podziemia niepod-

ległościowego będą mieli swój 
pomnik. Uroczystość odsłonięcia 
pomnika Żołnierzy Wyklętych 
rozpocznie się 4 sierpnia o godz. 
11.00 na skwerze u zbiegu ul. 3 
Maja i ul. Gen. Dąbrowskiego w 
Gdańsku. Poprowadzi ją metro-
polita gdański ks. abp Sławoj 
Leszek Głódź. Druga część uro-
czystości w Muzeum II Wojny 
Światowej ok. godz. 12.30 tego 
samego dnia. Więcej...>>

Odwołanie prezesa 
Po miesiącu urzędowania Ar-

kadiusz Siwko został odwołany 
z funkcji prezesa Energi. Taką 
decyzję podjęła 31 lipca br. rada 
nadzorcza spółki. Nie podano 
przyczyny odwołania. Siwko to 
siódmy prezes  tej ważnej spółki 
od wygranych przez obóz PiS wy-
borów. Został powołany 2 lipca br.  
Więcej...>>

 Podwyżka wybiórcza
Po zawarciu porozumienia o 

wzroście wynagrodzeń między 
Ministerstwem Zdrowia i NFZ z 
przedstawicielkami Związku Pie-
lęgniarek i Położnych oraz Naczel-
ną Izbę Pielęgniarek i Położnych 
NSZZ „S” stwierdza, że podwyżki 
powinny dotyczyć wszystkich 
zatrudnionych w szpitalach, przy-
chodniach, domach pomocy spo-
łecznych, centrach krwiodawstwa 
i stacjach sanitarno-epidemiolo-
gicznych. Więcej...>>

Pikieta Makro
19 sierpnia br. w godz. 12-14 na 

parkingu przed Centrum Wsparcia 
Biznesu w Warszawie członkowie 
„S” z KZ w Makro Cash and Carry 
Polska SA organizują wiec, gdyż 
rozmowy płacowe w firmie zakoń-
czyły się fiaskiem.  Więcej...>>
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Ustawa o zmianie ustawy o związ-
kach zawodowych oraz niektórych 
innych ustaw, wprowadziła istotne, re-
wolucyjne, zmiany. Każda osoba wyko-
nująca pracę zarobową zyskała   prawo 
tworzenia i wstępowania do już dzia-
łających związków zawodowych. Do 
tej pory ustawa nie zezwalała na two-
rzenie związków zawodowych i przy-
stępowanie do nich osobom świad-
czącym pracę na podstawie umów o 
dzieło, zleceń czy tzw. samozatrudnio-
nym. Tego problemu dotyczyła skarga 
jaką w 2011 r. Komisja Krajowa składała 
do Komitetu Wolności Związkowych 
MOP (sprawa Nr 2888, raport MOP Nr 
GB.313/INS/9)

Nowa terminologia dotyczy defi-
nicji „osoby wykonującej pracę zarob-
kową”. Jest nią pracownik lub osoba 
świadczącą pracę za wynagrodzeniem 
na innej podstawie niż stosunek pracy, 
jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju 
pracy innych osób oraz mająca takie 
prawa i interesy związane z wykony-
waniem pracy, które mogą być repre-
zentowane i bronione przez związek 
zawodowy. 

Nowością jest objęcie ochroną 
związkową np. zleceniobiorców. To 
oznacza, że wiele podmiotów świad-
czących pracę na podstawie prawa 
cywilnego np. taksówkarze, czy ochro-
niarze i inne osoby świadczące pracę 
w ramach jednoosobowej działalności 
gospodarczej, zyskali prawo przystę-
powania do związków zawodowych i 
ich tworzenia. Mogą też uczestniczyć w 
negocjacjach wewnątrzzakładowych. 
Również wolontariuszom, stażystom 
i innym osobom, które świadczą oso-
biście pracę, przysługuje prawo wstę-
powania do związków zawodowych, 
choć na zasadach określonych w sta-
tutach.  

Została ustalona inna od kodekso-
wej definicja pracodawcy. Pracodawcą 
jest zatrudniający osoby pozostające w 
stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu 
pracy oraz, co jest nowością, jednostka 
organizacyjna, a także osoba fizyczna, 
jeżeli zatrudnia osobę wykonującą 
pracę zarobkową, niezależnie od pod-
stawy tego zatrudnienia. 

Biuro Eksperckie KK NSZZ „S” 

Przełomowa 
zmiana 

„S” dla wszystkich

Pod koniec sierpnia zostaną wrę-
czone stypendia z Funduszu Sty-
pendialnego NSZZ „S”. Zachęcamy 
do wsparcia uzdolnionej i aktyw-
nej młodzieży z województwa po-
morskiego. Więcej...>>

ZRG NSZZ „S” zaprasza na ob-
chody 38 rocznicy podpisania Po-
rozumień sierpniowych i powstania 
„Solidarności” i 30 rocznicy strajków 
z 1988. 

Główne uroczystości 31 sierpnia 
br.: Sala BHP o godz. 13 uroczyste po-
siedzenie Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „S”. Po złożeniu kwiatów pod 
Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej   msza 
św. w bazylice pw. św. Brygidy o godz. 
16.  O godz. 20 na placu przy Sali BHP 
koncert „Koniec lata z Solidarnością”.  

Uroczystości towarzyszące
11–12 sierpnia: Gdańsk Siedlce, 

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu (ul. 
Kartuska 186): 11 sierpnia, godz. 19 
koncert „Zło Dobrem Zwyciężaj”, 12 
sierpnia, godz. 13: msza św.  

SKRÓTEM NASZYM ZDANIEM
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INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

25 lipca br. prezydent Andrzej 
Duda podpisał ustawę, która 
wprowadza od lat oczekiwane 
przez „S” rozszerzenie wolności 
związkowych. Od 2019 r. możli-
we będzie tworzenie organizacji 
związkowych i wstępowania do 
nich, przez wszystkich świad-
czących pracę, bez względu na 
podstawę zatrudnienia. Znowe-
lizowany art. 2 stanowi, iż pra-
wo tworzenia i wstępowania do 
związków zawodowych przysłu-
guje osobom wykonującym pra-
cę zarobkową. To oznacza, że np. 
przedstawiciele handlowi, przed-
stawiciele wolnych zawodów, 
aktorzy, muzycy, a nawet lekarze, 
przyjmujący pacjentów w ramach 
jednoosobowej działalności go-
spodarczej, będą mogli przystą-
pić do związków zawodowych i 
uczestniczyć w negocjacjach, np. 

w celu zawierania układów zbio-
rowych pracy.  

Zmianie ulegają też progi re-
prezentatywności i inaczej jest 
uregulowana kwestia obowiąz-
ków informacyjnych i ochrony 
pracowników - związkowców. 
Pracodawca bez zgody zarządu 
zakładowej organizacji związko-
wej nie może wypowiedzieć ani 
rozwiązać stosunku prawnego i 
warunków pracy ze wskazanym 
uchwałą zarządu jego członkiem 
lub z inną osobą będącą człon-
kiem zakładowej organizacji 
związkowej, upoważnioną do re-
prezentowania organizacji wobec 
pracodawcy.

Nowelizacja poszerzająca za-
kres związkowych wolności to 
efekt działań NSZZ „S” i Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy.

Komentarz czytaj obok

Nasze święto

12 sierpnia: Strzebielinek, Dom 
Pomocy Społecznej, godz. 10 – spo-
tkanie Stowarzyszenia Strzebielinek.

14 sierpnia: Święto Sali BHP.
15 sierpnia: XXIV ORLEN Maraton 

Solidarności.
26 sierpnia: Kościerzyna, godz. 

9.30 – msza św. w kościele pw. Świę-
tej Trójcy

30 sierpnia: godz. 18 złożenie 
kwiatów pod pomnikiem Ofiar 
Grudnia ’70 przy przystanku Gdynia 
Stocznia; godz. 18.30 sala Portu Gdy-
nia (ul. Rotterdamska) – gala „Boha-
terom Sierpnia ’80 – Gdynia”.
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zolnierze-wykleci-pamietamy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/znow-zmiana-prezesa-energi-tym-razem-po-miesiacu/
http://www.tysol.pl/a22122-Komunikat-Sekr-Ochrony-Zdrowia-NSZZ-S-w-sprawie-nierownego-traktowania-pracownikow-ochrony-zdrowia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pikieta-pracownikow-makro-bo-pracodawca-okopany/


– Nasza siła leży w wiedzy, w szkoleniach i w pozyski-
waniu nowych członków. Nie wolno  nam zajmować się 
czynną polityką, bo nasza niezależność pryśnie. Trzeba 
pozyskiwać nowych członków poprzez rozmowy. Warto 
wyjaśniać, czym jest Związek. Przewodniczący Związku 
reprezentujący większość załogi w rozmowach z praco-
dawcą więcej może wywalczyć dla pracowników. Waż-

ne są szkolenia, aby posiadać wiedzę o prawach i obowiązkach pracow-
ników i pracodawców.

1 sierpnia 1944 r. 35 tysięcy 
chłopców i dziewcząt z biało-
-czerwonymi opaskami i pod 
byle jaką bronią stawia się na 
punkty zborne. O godzinie 17. 
wybiegają z warszawskich bram 
w naiwnej nadziej, że za trzy dni 
przekroczy Wisłę Armia Czerwo-
na, a oni wystąpią wobec niej 
jako gospodarze wolnej stolicy 
i Polski. Do walki poderwał ich 
rozkaz komendanta  Okręgu AK 
Warszawa płk dypl. Antoniego 

Chruściela „Montera”, wydany 
z upoważnienia gen. Komo-
rowskiego „Bora”: Alarm do rąk 
własnych Komendantom Ob-
wodów. Nakazuję „W” dnia 1.8. 
godzina 17.  

Powstanie warszawskie było 
militarnie skierowane przeciwko 
Niemcom, politycznie było próbą 
zmiany sytuacji wytyczonej przez 
machinę wojny totalnej i decyzje 
aliantów, oddające Polskę w ręce 
kremlowskiego satrapy. 
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Emeryt ma prawo do ponowne-
go obliczenia wysokości przyznanej 
emerytury. Skutkiem przeliczenia 
będzie zmiana wysokości świadcze-
nia. Jest to możliwe na wniosek. 

W przypadku emerytur przyzna-
wanych na starych zasadach przeli-
czenie polega na doliczeniu okresów 
przepracowanych przed przejściem 
na emeryturę np. gdy odnaleziono 
dokumenty potwierdzające pracę, 
których nie uwzględniono podczas 
poprzedniego przeliczenia. Można 
też doliczyć okresy przepracowane 
już po przejściu na emeryturę, co jest 
możliwe po zakończeniu kwartału 
kalendarzowego.

Istnieje możliwość przeliczenia 
podstawy wymiaru, z uwzględnie-
niem zarobków uzyskanych zarów-
no przed, jak i po przyznaniu eme-
rytury. We wniosku należy zaznaczyć 

na jakim przeliczeniu nam zależy 
i dołączyć dokumenty. Przy prze-
liczeniu ze względu na staż pracy, 
konieczne będą świadectwa pracy, 
zaświadczenie o kontynuowaniu za-
trudnienia, a przy przeliczeniu pod-
stawy wymiaru wysokość zarobków 
określona na druku ZUS Rp-7.  

Gdy osoba uprawniona do eme-
rytury przyznanej przed 2009 r. nie 
miała dokumentów potwierdzają-
cych wysokość zarobków, to od 2009 
r. ustala się je wg. wynagrodzenia mi-
nimalnego. 

Ci, którzy dotychczas nie zgłosili 
wniosku o „zamianę” wynagrodzenia 
„zerowego” na „minimalne”, mogą to 
zrobić w każdej chwili.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy 

ZUS województwa pomorskiego 

CYTAT TYGODNIAZADANIA NA NOWĄ KADENCJĘ
ADAM MILKA, KZ NSZZ „S” W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W 
WEJHEROWIE

LICZBA TYGODNIA

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

ZUS INFORMUJE

40,2 st. C.
Taką najwyższą zanotowaną temperaturę na terenie Polski pokazały 
termometry 29 lipca 1921 r. w Prószkowie (Proskau) na Śląsku Opol-
skim. 39,5 st. C., odnotowano 30 lipca 1994 r. w Słubicach.

WYDARZYŁO SIĘ

Tak Dzień czy noc - matko, ojcze - jeszcze ustoję
w trzaskawicach palb, ja, żołnierz, poeta, czasu kurz.
Pójdę dalej - to od was mam: śmierci się nie boję,
dalej niosąc naręcza pragnień jak spalonych róż.

Krzysztof Kamil Baczyński „Rodzicom”

l	29 lipca 1941 
      –  o. Maksymilian 

Kolbe w KL Au-
schwitz dobrowol-
nie zgłosił się na 
śmierć głodową w 
zamian za bliźniego

l	30 lipca 1920 
– zdradziecki Tym-
czasowy Komitet 
Rewolucyjny Polski 
ogłosił „Manifest” o 
utworzeniu polskiej 
republiki rad.

l	1 sierpnia 1991 
– właściciele Art-B, 
B. Bagsik i A. Gąsio-
rowski, ostrzeżeni 
przez ówczesnego 
szefa BBN, uciekli 
do Izraela.

Z uwagi na nadzwyczajną falę 
upałów Główny Inspektor Pra-
cy Wiesław Łyszczek apeluje do 
pracodawców o skracanie czasu 
pracy pracownikom, w szcze-
gólności tym, których dzienny 
wymiar czasu pracy przekracza 
8 godzin. 

GIP przypomina o obowiązku 
zapewnienia nieodpłatnie zim-

nych napojów, gdy temperatura 
w pomieszczeniach pracy prze-
kracza 28 stopni C, a na otwartej 
przestrzeni 25 stopni C. Powinny 
one być dostępne stale.  

Także przy pracach brudzą-
cych, bez dostępu do wody bie-
żącej, pracodawca zobowiązany 
jest zapewnić wodę do celów 
higienicznych. 

W upały krócej

Sinice stały się negatywnymi 
bohaterkami tegorocznych urlo-
pów nad morzem. Cierpią na tym 
pensjonaty, a zyskują nadmorskie 
bary. Według serwisu kąpielisko-
wego z 1 sierpnia br. sinice unie-
możliwiają kąpiel w kilkunastu 
miejscowościach na Pomorzu, od 
Karwi po Gdańsk.

Może jednak wydzielające tok-
syny sinice, czyli cyjanobakterie, 
wymuszą zagłębienie się turystów 
w inerior (terytorium oddalone od 

wybrzeża), zwiedzanie zabytków, 
kąpiele w jeziorach i „zachęcą” do 
spacery brzegiem morza? Wej-
ście do wody, w której doszło do 
zakwitu bakterii może bowiem 
skończyć się wysypką. A już napi-
cie się takiej wody może wywołać 
żałosne skutki.  Amatorom pływa-
nia w morskich falach (z należyta 
rozwagą) pozostaje śledzenie ko-
munikatów Sanepidu i obserwo-
wanie kolorów flag. Ten czerwony 
na plażach jest niemile widziany…

15 sierpnia 2018 r. ulicami 
Trójmiasta pobiegną maratoń-
czycy w XXIV ORLEN Maraton 
„Solidarności”. 

Na liście startowej jest już 780 
zawodników z Polski i 26 innych 
państw z całego świata. 124 ma-
ratończyków to kobiety. Zapisy 
trwają.

Start maratonu nastąpi 15 
sierpnia o godz. 9 w Gdyni przy 
pomniku Ofiar Grudnia 1970 
(Plac Wolnej Polski). Meta umiej-

scowiona będzie na Długim Tar-
gu w Gdańsku. 

To najbardziej międzynarodo-
wy maraton w Polsce. Co ósmy z 
uczestników rywalizacji w ub.r. to 
był zagraniczny biegacz.

Więcej...>>

XXIV ORLEN Maraton 
Solidarności   

Sinice rządzą 

Jak podwyższyć emeryturę

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/maraton-solidarnosci-powrot-zrodel-sportu/

