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Nauczyciel wpisał 

do dziennika 

uczniowi ,że jest 

osłem. 

Po chwili przycho-

dzi uczeń. 

-Proszę pana , dla-

czego pan mi nie 

wpisał oceny. 

-Przecież wstawi-

łem. 

-Nie proszę pana , 

pan się tylko tam 

podpisał.  
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Czym jest 

 Zmartwychwstanie? 

Str. 2 POLMORowiec 

           Zmartwychwstanie jest wydarzeniem rzeczywi-
stym i tajemniczym zarazem. Jego rzeczywistość potwier-
dza pusty grób i świadectwa uczniów. Pomimo braku 
bezpośrednich świadków faktu Zmartwychwstania, ist-
niało głębokie i niezłomne przekonanie pierwszej gminy 
chrześcijańskiej o tym, że grób, w którym złożono ciało 
Jezusa, okazał się pusty. Dla współczesnego człowieka – 
człowieka obrazu, przekazów telewizyjnych i interneto-
wych – te argumenty wydają się niewystarczające. Dla-
czego strażnicy czuwający przy grobie przegapili tak nad-
zwyczajny fakt i nie zdali z niego szczegółowej relacji? 
Wszystko dlatego, że samo wydarzenie, a tym bardziej 
jego istota – przejście ze śmierci do życia – były nie-
uchwytne dla ludzkich zmysłów. W tajemniczy dla nas 
sposób Chrystus powstał z martwych, opuścił grób, w 
którym złożono Jego ciało. „Fakt ten był zadziwiający dla 
ludzi, którzy się znaleźli wobec czegoś, co ich przerasta-
ło” (Jan Paweł II). 

            Zmartwychwstanie Jezusa jest rzeczywistością nad-
przyrodzoną, która stanowi podstawę nadziei na po-
wszechne zmartwychwstanie i życie wieczne. Otwiera 
człowiekowi dostęp do nowego życia. Jest zasadą i źró-
dłem naszego przyszłego zmartwychwstania. Biblia po-
twierdza to w wielu miejscach: „Chrystus zmartwych-
wstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli” (1 Kor 15, 
20). „Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i 
zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezu-
sie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim” (1 Tes 4,14).    



ło kto wie o możliwości ubie-

gania się o rekompensatę, a 

ponadto osoby, które zdecy-

dują się na wnioskowanie o 

podwyższenie kapitału eme-

rytalnego, muszą wypełnić 

skomplikowane formularze. 

Eksperci, których opinie 

przywołuje gazeta, przyzna-

ją, że objaśnienia do druków 

wniosków są napisane w taki 

sposób, że laik nie jest w sta-

nie zorientować się, czy nale-

ży do grupy uprawionych. 

Dla kogo emerytury po-

mostowe? 
             Obecnie prawo do 

emerytury pomostowej mają 

osoby wykonujące pracę w 

szczególnych warunkach. Do 

tego rodzaju prac zaliczają 

się między innymi prace wy-

konywane pod ziemią, na wo-

dzie i pod wodą. A także pra-

ce wykonywane w powietrzu 

(np. na statkach powietrz-

nych), w warunkach gorącego 

i zimnego mikroklimatu oraz 

w warunkach podwyższonego 

ciśnienia atmosferycznego, a 

także ciężkie prace fizyczne 

związane z bardzo dużym ob-

ciążeniem statycznym. Doty-

czy to np. rybaków morskich. 

            Za pracowników wy-

konujących prace w szczegól-

nych warunkach ustawodaw-

ca uznał także tancerzy za-

wodowych, których praca wy-

maga bardzo dużego wysiłku 

fizycznego. 

Pracownikami wykonującymi 

prace o szczególnym charak-

terze są natomiast wszystkie 

osoby, których obowiązki wy-

magają od nich szczególnej 

odpowiedzialności, a także 

szczególnej sprawności psy-

chofizycznej. Dotyczy to mię-

dzy innymi kierowców pojaz-

dów uprzywilejowanych, ope-

ratorów żurawi wieżowych 

czy członków zespołów ratow-

nictwa medycznego. 
Źródło internet 

Kilkaset tys. osób ma pra-

wo do emerytury wyższej 

nawet o 300 zł. Mało kto o 

tym wie Prawo do wyższej 

emerytury ma ok. ok. 700 

tys., które straciły wcze-

śniej możliwość przecho-

dzenia na tzw. pomostów-

ki. Osoby te mogą wnio-

skować o rekompensatę, 

która może podwyższyć 

ich świadczenia o kwotę 

od 100 do nawet 300 zł 

miesięcznie. 

           Uprawnione do otrzy-

mania wyższej emerytury są 

osoby, której na mocy ustawy 

z 2008 roku straciły możli-

wość przechodzenia na 

emerytury pomostowe. 

Chodzi  o osoby wykonujące 

pracę w szczególnych wa-

runkach, tj. kierowcy, na-

uczyciele, kolejarze, dzien-

nikarze, mechanicy, a tak-

że niektórzy pracownicy 

sektorów: chemicznego, 

energetycznego, oraz petro-

chemicznego – w sumie ok. 

700 tys. osób. Grupa ta 7 

lat temu straciła uprawnie-

nia do przechodzenia na 

emeryturę pomostową, jed-

nak w zamian ustawodaw-

ca przewidział możliwość 

ubiegania się o rekompensa-

tę. 

           Z wyliczeń „Dziennika 

Gazety Prawnej” wynika, że 

na mocy przepisów możliwe 

jest zwiększenie miesięcznej 

wysokości emerytury o kwotę 

od 100 do nawet 300 zł. Oka-

zuje się jednak, że zaintere-

sowanie podwyższeniem 

emerytury jest znikome. Ma-

Sprawdź czy ci się należy 
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Świętego (Zielone Świątki) 

6. 15 czerwca 2017 r. 

(czwartek) Boże Ciało 

7. 15 sierpnia 2017 r. 

(wtorek) Wniebowzięcie 

NMP 

8. 1 listopada 2017 r. (środa) 

Dzień Wszystkich Świę-

tych 

9. 11 listopada 2017 r. 

(sobota) Narodowe Święto 

Niepodległości 

10. 25 grudnia 2017 r. 

(poniedziałek) Boże Naro-

dzenie (pierwszy dzień) 

11. 26 grudnia 2017 r. 

(wtorek) Boże Narodzenie 

(drugi dzień) 

            Pracodawca musi wy-

znaczyć dodatkowy dzień wolny 

za święto przypadające w sobo-

tę. Jedyne święto, które wypada 

           Dzień 2 maja 2017 ro-

ku będzie dniem wolnym w 

Polmor w zamian za dzień 

11 listopada 2017 roku. 

           Dni ustawowo wolne w 

2017 roku kształtują się nastę-

pująco: 

1. 16 kwietnia 2017 r. 

(niedziela) Wielkanoc 

(pierwszy dzień świąt 

wielkanocnych) 

2. 17 kwietnia 2017 r. 

(poniedziałek) Wielkanoc 

(drugi dzień świąt wielka-

nocnych) 

3. 1 maja 2017 r. 

(poniedziałek) Święto Pra-

cy 

4. 3 maja 2017 r. (środa) 

Święto Konstytucji 3 Maja 

5. 4 czerwca 2017 r. 

(niedziela) Zesłanie Ducha 

w sobotę to Święto Niepodległo-

ści (11 listopada) i za ten czas 

pracodawca ma obowiązek 

udzielić pracownikowi dnia wol-

nego. Jest to efekt wyroku Trybu-

nału  Konstytucyjnego z dnia 2 

października 2012 r. (sygn. akt K 

27/11), który uznał za niezgodne z 

Konstytucją przepisy nakazujące 

tego nie robić. Trybunał Konstytu-

cyjny stwierdził że „pracownikom, 

za święta przypadające w dni roz-

kładowo wolne od pracy tj. na przy-

kład wolne soboty, także przysłu-

guje dzień wolny i nie jest możliwe 

nakazanie przez pracodawcę 

odpracowywania tych świąt”. 
Zgodnie z przepisami Kodeksu pra-

cy pracodawca nie ma obowiązku 

udzielenia dnia wolnego, gdy świę-

to wypadnie w niedzielę, która jest 

dla pracownika dniem wolnym od 

pracy. 

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

2 maja 2017 — wolne  
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