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Apel o pomoc
KZ NSZZ „Solidarność” PGZ 

Stoczni Wojennej zwraca się z ape-
lem i prośbą o pomoc i wsparcie 
�nansowe dla rodziny nieżyjące-
go już pracownika Stoczni MW, 
działacza zakładowej „Solidarno-
ści” i znanego społecznika Stani-
sława Turzyńskiego. Ideą akcji jest 
pomoc w zebraniu funduszy na 
remont mieszkania dla trzech nie-
pełnosprawnych osób. Szczegóły 
można znaleźć TUTAJ…>>

Rocznica 
wprowadzenia relikwii

Zapraszamy do udziału w uro-
czystościach rocznicowych wpro-
wadzenia relikwii bł. księdza Je-
rzego Popiełuszki do kościoła pw. 
św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku. 
Odbędą się 14 sierpnia, początek 
o godz. 13. Mszy świętej przewod-
niczyć będzie ks. kanonik Andrzej 
Kakareko, kustosz relikwii bł. księ-
dza Jerzego Popiełuszki.

Mistrz ze Związku
Należący do „Solidarności” To-

masz Wojtowicz został mistrzem 
świata w Nordic Walking. – Ko-
ledzy ze Związku interesują się 
moimi wynikami, pomagają, do-
�nansowują moje starty i sprzęt
sportowy, więc jest mi dużo lżej   
łatwiej pogodzić wszystkie aktyw-
ności – mówi Tomasz Wojtowicz. 

Zwracamy się z prośbą o wpłaty 
na rzecz Funduszu Stypendialne-
go NSZZ „Solidarność”. Środki są 
gromadzone na koncie Pomor-

skiej Fundacji Edukacji i Pracy: 41 
7065 0002 0652 4155 2804 0001 

z dopiskiem „Fundusz Stypen-
dialny”. Do tej pory przyznaliśmy 

712 stypendiów dla młodzieży 
z rodzin niezamożnych. 
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– Jako inicjator obywatelskiego 
projektu ustawy o emeryturach 
stażowych, którego pierwsze czy-
tanie odbyło się 14 grudnia 2021, 
wyrażam oburzenie z powodu 

O to, kiedy partia rządząca zajmie się projektami „TySol” zapytał posła 
PiS Janusza Śniadka, który jest członkiem Komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny (tam znajduje się obecnie projekt w sprawie „stażówek”). 
– Musi być w tej sprawie pozytywne stanowisko rządu. Dopóki go 
nie będzie, projekt może zostać oceniony tylko negatywnie. Decyzję 
o dalszych pracach nad projektem podejmuje kierownictwo klubu w 
porozumieniu z rządem. Tak samo jak odbywa się to na posiedzeniu 
Komisji Krajowej NSZZ „S”, gdzie nie podejmuje się uchwały czy sta-
nowiska, na które nie ma zgody władz związku – powiedział Janusz 
Śniadek.

Domagamy się odblokowania prac
mrożenia prac nad tą niezwykle 
ważną społecznie ustawą – napisał 
w liście do marszałek Sejmu Piotr 
Duda, szef Solidarności. – To już 
blisko 8 miesięcy – przypomniał 
i zwrócił uwagę, że „to niezrozu-
miałe i sprzeczne z dotychczaso-
wymi standardami stosowanymi 
przez Prawo i Sprawiedliwość”. 

Przewodniczący podkreślił do-
brą dotychczasową współpracę, 
która dzięki m.in. marszałek Wi-
tek zaowocowała licznymi zreali-
zowanymi przez PiS postulatami 
Związku. – Pani Marszałek wobec 

„Solidarności” wykazywała daleko 
idącą otwartość i życzliwość. Wie-
le z tych postulatów nie mogłoby 
być skutecznie zrealizowanych 
bez zaangażowania w proces legi-
slacyjny. Jesteśmy za to wdzięczni 
– dodał Piotr Duda. 

Na koniec zwrócił się o pilne 
kontynuowanie prac, tak „aby 
były one punktem wyjścia do wy-
pracowania możliwie najlepsze-
go rozwiązania kwestii emerytur 
stażowych. Jesteśmy otwarci na 
dialog, tylko ten dialog musi się 
toczyć”.

Polska zanotowała w czerwcu 
drugą najniższą stopę bezrobocia 
w państwach Unii Europejskiej. 
Wyniosła ona bowiem 2,7 proc. 
– wynika z danych Eurostatu. 
Pierwsze w tym rankingu są Cze-
chy z bezrobociem na poziomie 
2,4 proc. 

Eurostat szacuje, że 12,931 
mln mężczyzn i kobiet w UE było 
bezrobotnych w czerwcu br. W po-
równaniu z tym samym miesiącem 
rok wcześniej bezrobocie spadło o 
2,311 mln osób w UE i o 1,957 mln 
osób w stre�e euro. Wygląda więc
na to, że czasy wysokiego bezro-
bocia mamy za sobą. 

Dodajmy, że Eurostat mierzy 
stopę bezrobocia jako procent 
osób w wieku od 15 do 74 lat po-
zostających bez pracy, zdolnych 
podjąć zatrudnienie w ciągu naj-
bliższych dwóch tygodni, którzy 
aktywnie poszukiwali pracy w 
ciągu ostatnich tygodni, w od-
niesieniu do wszystkich osób 
aktywnych zawodowo w danym 
kraju.

Dobre wieści z rynku pracy
Narodowy Bank Polski podał, że czerwcu br. in�acja po wyłączeniu
cen żywności i energii wyniosła 9,1 proc. licząc rok do roku, wobec 
8,5 proc. miesiąc wcześniej. Dynamika wzrostu cen hamuje, jednak 
in�acja daje się nam we znaki, ponieważ - patrząc analogicznie r/d/r
ceny paliw poszły w górę o 36,8 proc., a nośników energii o 36,6 proc. 
Szczególnie trudny może być czwarty kwartał tego roku. Premier 
Mateusz Morawiecki zapowiada więc przedłużenie tarczy antyin�a-
cyjnej do końca 2022. Od marca 2020 roku na gospodarkę wpływają 
wydarzenia nadzwyczajne; pandemia, a następnie także wojna w 
Ukrainie. Nikt z ekspertów ani rządzących nie może dać gwarancji, 
że in�acja nie podskoczy – nie wiadomo, co będzie działo się na
rynkach energii i żywności w najbliższych miesiącach i jakie będą dla 
nas dalsze konsekwencje działań wojennych. 

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-o-pomoc-ze-stoczni-mw


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

2,2 mln

Arogancja i buta niektórych prezesów spółdzielni mleczarskich przecho-
dzi wszelkie granice. Czasy się zmieniają, a praktyki w niektórych mle-
czarniach są rodem z PRL.

Zbigniew Sikorski, przewodniczący Krajowego Sekretariatu  
Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” dla „Tygodnika Solidarność” 

Tyle wniosków o przyznanie wsparcia dla uczniów rozpoczynających 
rok szkolny wpłynęło do Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
w związku z rządowym programem „Dobry Start” . Do rodzin tra�ło
już ponad 700 milionów złotych.
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Przed Sierpniem

Żądają podwyżek  
dla wszystkich pracowników

Komisja Zakładowa NSZZ „Soli-
darność” Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie we-
zwała pracodawcę do podniesienia 
wynagrodzeń. – Waloryzacja płac 
dla kilku tysięcy pracowników nig-
dy nie będzie uznana za podwyżki 
indywidualne, choć pracodawca 
stara się wytworzyć takie pozory 
prawne poprzez zmuszenie do 
podpisywania nieznanych w pra-
wie pracy oświadczeń. Omijanie w 
ten sposób artykułu 27 ustawy o 
związkach zawodowych czyni pod-
jęte działania wątpliwymi prawnie i 
zagrożonymi nieważnością – zwra-
ca uwagę Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” przy PGW Wody Pol-
skie. – Ta część pracowników, która 
została całkiem pozbawiona wa-
loryzacji in�acyjnej jest poddana
oczywistej dyskryminacji. 

KZ w swoim piśmie zauważa tak-
że, iż na „chaotycznej regulacji” naj-
bardziej skorzystały osoby o krótkim 
stażu, przyjmowane na zawyżonych 
stawkach. Długoletni pracownicy są 
nadal pokrzywdzeni. Zaoferowanie 
im waloryzacji w wysokości 300 
zł przy sumarycznym trzyletnim 
wzroście in�acji na poziomie około
35 procent to „działanie poniżają-
ce, tym bardziej, że niektórym od 
tej kwoty odjęto jeszcze różnicę do 
kwoty płacy minimalnej”.

Z powyższych powodów Komi-
sja Zakładowa NSZZ “Solidarność” 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie doma-
ga się zmiany stanowiska wobec 
osób, którym nie zwaloryzowano 
płac lub zostały w inny sposób 
pokrzywdzone i oczekuje działań 
naprawczych.

Syreny alarmowe podczas go-
dziny „W”, oddanie hołdu powstań-
com i złożenie kwiatów u stóp 
pomnika rotmistrza Witolda Pilec-
kiego – tak wyglądały obchody 78. 
rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego w Gdańsku. 

Połączenie PKN Orlen z Gru-
pą Lotos zostało zarejestrowane, 
a stosowny wpis Sąd Rejonowy 
dla Łodzi-Śródmieścia zamieścił 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Akt zamyka proces fuzji. 

Prezes PKN Orlen Daniel Obaj-
tek podczas konferencji prasowej 
zorganizowanej 1 sierpnia tłuma-
czył, że w „naszym kraju cierpimy 
na brak podejmowania decyzji, a tę 
decyzję trzeba było podjąć”. – Dziś 
jesteśmy połączonym koncernem o 
bardzo dużym znaczeniu. To wielki 
dzień w polskiej gospodarce i dla 
rozwoju �rm. Patrzymy w przy-

szłość –  przekonywał. Połączenie 
przeprowadzone zostało poprzez 
przeniesienie majątku Grupy Lotos, 
obejmującego wszystkie prawa 
i obowiązki (aktywa i pasywa) spół-
ki przejmowanej, na spółkę przej-
mującą, przy jednoczesnym pod-
wyższeniu kapitału zakładowego 
spółki w drodze emisji akcji, które 
zostaną wydane akcjonariuszom.

Dla klientów indywidualnych 
obecnie nie zmienia się wiele. Sta-
cje paliw Lotosu będą działać na 
razie pod starą nazwą. A z czasem 
paliwo ma być tańsze dzięki do-
stawom z Arabii Saudyjskiej. 

Obchody Powstania 

Jeden z uczestników obchodów 
Andrzej Gwiazda.  
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– To był zryw serca – mówił 
podczas uroczystości dyrektor 
oddziału Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Gdańsku dr Paweł Piotr 
Warot. – Dzisiaj możemy się zasta-
nawiać czy Powstanie Warszaw-
skie miało sens. Jednak w rozmo-
wie z powstańcami słyszę pytania, 
jak można było powstrzymać tych 
młodych warszawiaków, po blisko 
pięciu latach okupacji niemiec-
kiej? 

– Bez wspaniałego pokolenia, 
które chwyciło za broń w War-
szawie, pokolenia, które zostało 
wychowane wzorcowo, nie by-
łoby zrywu narodowego. Wzór 
tego patriotycznego wychowania 
powinniśmy stosować dziś. Tych 
młodych ludzi, wychowali rodzice 
i dziadkowie, którzy przez dzie-
siątki lat walczyli o Polskę, o swoją 
ojczyznę – mówił Dariusz Drelich, 
wojewoda pomorski. 

Orlen i Lotos są już jedną firmą 

To nic innego jak nasza historia 
ubezpieczeniowa sprzed 1999 r. 
Stanowi on istotną część przyszłej 
emerytury. Co do zasady kapitał 
początkowy ZUS ustala osobom 
urodzonym po 31 grudnia 1948 r., 
które opłacały składki na ubezpie-
czenie społeczne lub były zatrud-
nione przed 1999 r. 

Wniosek w tej sprawie powi-
nien być złożony najpóźniej wraz z 
wnioskiem o emeryturę. Nie nale-
ży jednak z tym zwlekać, ponieważ 
wiele zakładów pracy jest likwi-
dowanych lub przekształcanych 
i można mieć trudności z uzyska-
niem dokumentów, szczególnie 

zaświadczeń o zarobkach.  Warto 
sprawdzić w ZUS, czy ustalony 
kapitał początkowy uwzględnia 
wszystkie zmiany przepisów, które 
miały miejsce od 1999 r. Jeśli nie, 
to należy złożyć wniosek o po-
nowne obliczenie. 

Kapitał początkowy ZUS obli-
cza na podstawie wniosku w po-
staci formularza EKP albo EMP czy-
li wniosku o ustalenie emerytury. 
A o tym, czy w naszym przypadku 
wyliczenie zostało już dokonane 
możemy się dowiedzieć wcho-
dząc na Platformę Usług Elektro-
nicznych ZUS (PUE) lub w placów-
ce ZUS.

Pod koniec lat siedemdziesiątych 
kryzys gospodarczy wkroczył w de-
cydującą fazę. „Zima stulecia” 1978/
79 roku sparaliżowała kraj i ukazała 
niewydolność PRL. Coraz większym 
obciążeniem stawała się spłata kre-
dytów zaciągniętych przez ekipę 
Gierka. Codziennością były kolejki. 

Fala strajków oraz pacy�kacja
manifestacji w Płocku, Radomiu 
i Ursusie oraz zmiany w konstytu-
cji z 1976 roku stały się impulsem 
do powołania we wrześniu 1976 
Komitetu Obrony Robotników. 
Powstawał Ruch Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela, Studenc-
kie Komitety Solidarności, To-
warzystwo Kursów Naukowych, 
Wolne Związki Zawodowe, Ko-
mitety Samoobrony Chłopskiej, 
Ruch Młodej Polski, Konfederacja 

Polski Niepodległej, a w paździer-
niku 1978 kardynał Karol Wojtyła 
został papieżem (później, podczas 
pielgrzymki, wypowiedział padły 
prorocze słowa „...Niech zstąpi 
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. 
Tej Ziemi!”). 

Wprowadzona 1 lipca 1980 r. 
podwyżka cen wywołała dziesiąt-
ki strajków. Ósmego lipca 1980 
w WSK w Świdniku powołano Ko-
mitet Strajkowy. Po wygaśnięciu 
protestów z końcem lipca wła-
dzom wydawało się, iż opanowały 
sytuację. Gierek wyjechał na waka-
cje na Krym. Po trzech tygodniach 
ciszy, 14 sierpnia 1980 wybuchł 
strajk w Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina. „Zapalnikiem” było dyscy-
plinarne zwolnienie Anny Walen-
tynowicz.  

ZUS PRZYPOMINA

O kapitale początkowym

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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