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14 Tyle wynosi brutto płaca minimalna od 1 stycznia 2014 r. Netto to ok. 1237 zł. „Solidarność” 

postuluje, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 50 proc. przeciętnej płacy.

Priorytety 2014 Naszym
ZDANIEM
OBYWATELE 
MAJĄ GŁOS

S p o ł e -
c z e ń s t w o 
zaczęło iden-
tyfikować się
z  n a s z y m i 
postulatami. 
Wiele dzia-
łań, które 
podejmowała 

„S” w 2013 r., pokazywało, że 
to my, a nie rządzący, mieliśmy 
rację, co dwukrotnie potwier-
dził również Trybunał Konsty-
tucyjny. Nie zmienia to faktu, 
iż miniony rok był ciężki. Był 
to rok pogarszającej się sytu-
acji gospodarczej, wysokiego 
bezrobocia i niesprzyjającego 
związkom zawodowym oto-
czenia politycznego. Koalicja 
PO-PSL inspiruje i realizuje 
działania antyzwiązkowe i an-
typracownicze, które godzą 
w bezpieczeństwo socjalne 
całego społeczeństwa.

To był rok olbrzymiej liczby 
upadłości podmiotów gospo-
darczych, bezrobocia rejestro-
wanego utrzymującego się 
na poziomie 13 proc., posze-
rzającej się szarej strefy, wzra-
stającej z miesiąca na miesiąc 
grupy osób widzącej jedyną 
szansę na jako takie życie tylko 
przez wyjazd za granicę.

Warto postawić pytanie, 
czy żeby poprawić naszą sytu-
ację wystarczy zmienić partię 
X na partię Y? Stan myślenia 
o państwie jest taki, że oto 
wystarczy dorwać się do wła-
dzy, by bez konsekwencji robić 
to, co dany lider partii i wspie-
rające go lobby wymyśli. Wy-
bory do Europarlamentu czy 
samorządowe są niezwykle 
istotne. Coraz bardziej odczu-
wamy, jak ważne dla sytuacji 
gospodarczej i społecznej 
w Polsce są decyzje zapadają-
ce w Parlamencie Europejskim 
czy Komisji Europejskiej. Stąd 
dobra reprezentacja poselska 
jest niezbędna. O znaczeniu 
dobrej władzy samorządowej, 
wrażliwej na sprawy społecz-
ne, nie trzeba już chyba niko-
go przekonywać.

Krzysztof Dośla

Fragmenty rozmowy z prze-
wodniczącym ZRG NSZZ „S”, 
która zostanie opublikowana 
w „Magazynie Solidarność” 
nr 1/2014.

2000 godzin pracy
250 dni roboczych i 115 wol-

nych od pracy czeka Polaków w 
2014 r. Najbardziej pracowitymi 
miesiącami będą (bez uwzględ-
nienia urlopów) lipiec i paździer-
nik. Dwunastomiesięczny okres 
rozliczeniowy pracy, który praco-
dawcy mogą wprowadzić od no-
wego roku, wyniesie 2000 godzi.

Nowy rok, nowe ceny
Czekają nas podwyżki. Akcyza 

na wyroby tytoniowe wzrośnie o 5 
proc., na alkohol o 15 proc. Cena 
gazu dla gospodarstw domowych 
wzrośnie o 1,5 proc. Za to energia 
ma stanieć o 2,5 proc. Zamrożone 
będą wynagrodzenia w sferze bu-
dżetowej i progi podatkowe.

Walka z bezrobociem?
Polska jest na ostatnim miejscu 

w UE, jeśli chodzi o udział wy-
datków na walkę z bezrobociem 
i zasiłki dla tych, którzy stracili 
pracę – wynika z danych Eurosta-
tu. W Polsce to zaledwie 1,5 proc. 
wszystkich wydatków na cele spo-
łeczne. Średnia dla UE to 5,6 proc.

Styczniowy 
„MAGAZYN”

Pierwszy numer „Magazynu Soli-
darność” w 2014 r. ukaże się w przy-
szłym tygodniu. A w nim m.in.:
 Podsumowanie 2013 r.
 Związki zawodowe na świecie: 

Szwecja.
 Wcześniejsza emerytura dla na-

uczyciela

Miniony rok był dla polskich 
pracowników najgorszym w wolnej 
Polsce. Od stycznia obowiązuje wy-
dłużony wiek emerytalny, a ostatnia 
nowelizacja kodeksu pracy sprowa-
dziła nas do chińskich standardów 
zatrudnienia. Jeśli dorzucimy do 
tego patologiczny poziom umów 
śmieciowych, rekordową liczbę 
umów na czas określony, powszech-
ne łamanie praw pracowniczych 
i związkowych oraz powszechny 
wyzysk, to otrzymamy obraz total-
nej zapaści polskiego rynku pracy. To 
wszystko dzieje się przy akceptacji 
i udziale rządzących – podsumowu-
je ostatnie 12 miesięcy szef Związ-
ku. Piotr Duda przekonuje jednak, 
że „Solidarność” będzie walczyła 
do skutku, nie tylko w 2014 roku 

– aż te kompromitujące, niezgodne 
z prawem międzynarodowym zmia-
ny trafią do kosza.

Związkowe priorytety na rozpo-
częty właśnie rok to działania na 
rzecz wzrostu wynagrodzeń, w tym 
płacy minimalnej, które od kilku-
nastu lat są przez pracodawców 
sztucznie zaniżane mimo rekordo-
wo rosnącej produktywności. Bę-
dziemy też ostrzej przeciwstawiać 
się łamaniu praw związkowych, 
w tym szykanowaniu i wyrzucaniu 
działaczy związkowych.

– Przedsiębiorcy i politycy 
będą nas traktowali tak jak sobie 
na to pozwolimy, dlatego będzie-
my walczyć – zapowiada szef „S” 
– Będą kolejne „Polskie wrześnie”. 
I tak wygramy...!

O 1,3 proc. wzrosła liczba osób 
bez pracy na Pomorzu w listopa-
dzie 2013 r., w porównaniu z tym 
samym miesiącem rok wcześniej. 
W urzędach pracy zarejestrowa-
nych było blisko 112 tys. bezro-
botnych. Oznacza to, że stopa 
bezrobocia w regionie wzrosła w 
ciągu roku o 0,2 proc. i wyniosła 
13,1 proc. Niepokoją właściwie 

Bezrobocie ponad 13 proc. 
wszystkie statystyki. Spada liczba 
zgłaszanych przez pracodawców 
wolnych miejsc pracy, rośnie licz-
ba bezrobotnych osób młodych 
i z wyższym wykształceniem. W 
listopadzie bezrobocie wzrosło w 
15 powiatach województwa po-
morskiego, a spadło jedynie w 5. 
Oby w 2014 r. było lepiej.
Więcej...>>

Obywatelski projekt zakazujący 
pracy w placówkach handlowych 
w niedzielę, przygotowany przez 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
„Wolna Niedziela”, trafił do Sejmu.
Zebrano pod nim 114 tys. podpi-
sów. Organizatorzy akcji dziękują 
m.in. „S”, która w ub.r. włączyła się 
w zbieranie podpisów. Założenia 
projektu komitetu „Wolna Niedzie-
la” wsparła m.in. Sekcja Krajowa 
Pracowników Handlu NSZZ „Soli-
darność”. Więcej...>>

Wolne NIEDZIELE?
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-kupuj-w-niedziel/


CYTAT tygodnia
Mijający rok pokazał, że rządząca koalicja jest 

na tyle arogancka, że całkowicie zlekceważyła 
dialog społeczny. Coraz ciężej i wydajniej 

pracujemy, ale realne płace spadają, 
wzrasta bezrobocie.

red. Jerzy Kłosiński  
(„Tygodnik Solidarność”  

nr 51-52/2013).

ZAPYTAJ prawnika

WOLNE za 
sobotę w 2014

MAREK BARTNICZAK, przewodniczący Komisji 
Oddziałowej NSZZ „S” w Auchan Port Rumia

– Zawsze byłem niepokorną duszą, rozmawiałem 
z pracodawcami o problemach swoich i kolegów 
z pracy. Ale jednoosobowe wystąpienia nie zawsze są 
skuteczne. Dwa lata temu zebraliśmy się z kilkoma ko-
legami i założyliśmy organizację związkową w firmie,

w której pracuję już dziesięć lat. Chcieliśmy, żeby były przestrzegane 
prawa pracownicze. Działając w „S” czuję, że nie jestem sam, mam 
wsparcie w postaci materiałów, porad prawnych, szkoleń itp. ze strony 
Regionu Gdańskiego oraz naszej komisji zakładowej, która jest w War-
szawie. Podsumowując – jest gdzie zwrócić się o pomoc i widać tego 
efekty. W firmie krok po kroku „wygrywamy” kolejne drobne, ale ważne
sprawy, np. dotyczące czasu pracy czy badań lekarskich.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 1 (147) 2 STYCZNIA 2014
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

DOŁĄCZ DO TRZECH KRÓLI 

W 2014 roku dwukrotnie bę-
dzie można skorzystać z dnia 
wolnego za święto przypadają-
ce w sobotę

W październiku 2012 r. Trybunał 
Konstytucyjny uznał za sprzeczny 
z konstytucją przepis kodeksu pra-
cy, zgodnie z którym za święto przy-
padające w dniu wolnym od pracy 
pracodawcy nie musieli oddawać 
pracownikom dodatkowego dnia 
wolnego (sygn. akt K 27/11). Zda-
niem trybunału, każdy pracownik 
ma prawo do określonych w usta-
wie dni wolnych od pracy.

Od 8 października 2012 r., tzn. od 
dnia publikacji wyroku TK w Dzienni-
ku Ustaw, pracodawcy znów muszą 
oddawać pracownikom wolny dzień, 
jeśli święto przypadnie w dzień wol-
ny z tytułu pięciodniowego tygodnia 
pracy – najczęściej chodzi o sobotę, 
która dla większości pracowników 
jest dniem wolnym.

Czas pracy 
nie może prze-
kraczać 8 godzin 
na dobę i przeciętnie 
40 godzin w przeciętnie 
5-dniowym tygodniu pracy 
w przyjętym okresie rozlicze-
niowym, zaś każde święto wystę-
pujące w okresie rozliczeniowym 
i przypadające w innym dniu niż 
niedziela obniża wymiar czasu 
pracy o 8 godzin.

W 2013 r. pracownicy nie 
skorzystali ze zmian, gdyż żadne 
święto nie przypadało w sobotę. 
Natomiast w 2014 roku w sobo-
tę przypadną: Święto Konstytucji 
3 maja oraz 1 listopada – Dzień 
Wszystkich Świętych.
Podstawa prawna:  
art. 130 § 2 kodeks pracy
Stan prawny na 31.12.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

HISTORIA tak było

Zapomniany DMOWSKI
Polską rządzą dwie trumny 

– Józefa Piłsudskiego i Romana 
Dmowskiego. Nawet jeżeli sta-
re polityczne powiedzenie jest 
prawdziwe, dużo większy wpływ 
na sposób myślenia Polaków wy-
warł obóz piłsudczyków. Dorobek 
lidera narodowej demokracji, któ-
ry zmarł 75 lat temu, 2 stycznia 
1939 r., w Drozdowie koło Łomży, 
jest mniej znany i ceniony. Józef 
Piłsudski był przede wszystkim żoł-
nierzem, a jego orężem czyn i wy-
siłek zbrojny. Roman Dmowski był 
rasowym dyplomatą i myślicielem 
politycznym, który działał słowem. 
Piłsudski to kolejne wcielenie tra-
dycji romantycznej w naszej histo-
rii, patron endecji to kontynuator 
i współtwórca szkoły politycznego 
realizmu.

Jednak nie ulega wątpliwości, że 
nie byłoby niepodległości Polski bez 
działań obu wielkich mężów stanu. 
Największe sukcesy Dmowskiego, 
urodzonego w 1864 r., związane są 
z powrotem „sprawy polskiej” pod 

koniec I wojny światowej. W 1917 
r. w Szwajcarii utworzył Polski Ko-
mitet Narodowy, który został uzna-
ny przez państwa zachodnie za ofi-
cjalne przedstawicielstwo narodu 
polskiego. W tym samym czasie we 
Francji, z jego inicjatywy, została 
zorganizowana stutysięczna Błękit-
na Armia gen. Józefa Hallera, która 
po przetransportowaniu do Polski 
stała się podstawą odradzającego 
się Wojska Polskiego. To Błękitna 
Armia w sposób symboliczny przy-
łączyła ponownie w Pucku Pomo-
rze do Polski. 

Na początku 1919 r. Roman 
Dmowski został Delegatem Peł-
nomocnym Polski na konferencję 
pokojową w Paryżu. 28 czerwca 
1919 r. W Wersalu Dmowski z 
Ignacym Paderewskim podpisali 
traktat wersalski, przywracający 
Polskę na mapę Europy. W wolnej 
Polsce Dmowski krótko był posłem 
i ministrem spraw zagranicznych. 
Nie doczekał wybuchu II wojny 
światowej.

Generał Franciszek Puchała, 
współautor planów operacyjnych 
wprowadzenia stanu wojennego, 
został przewodniczącym Związ-
ku Żołnierzy Wojska Polskiego, 
największej w kraju organizacji 
skupiającej byłych żołnierzy za-

Kolejny dzień wolny od pracy 
czeka nas w poniedziałek. Z okazji 
przypadającego 6 stycznia święta 
Objawienia Pańskiego, popular-
nych Trzech Króli, które zamyka 
cykl świąteczny Bożego Narodze-
nia, warto dołączyć do królewskich 
orszaków, które po raz kolejny 
przejdą ulicami pomorskich miast.

Gdański Orszak Trzech Króli 
rozpocznie się o godz. 12 modli-
twą Anioł Pański przy Kaplicy Kró-

lewskiej (ul. Św. Ducha). Następ-
nie przejdzie ulicami Kozią, Piwną, 
Tkacką, Długą i Długim Targiem 
do Zielonej Bramy, gdzie zakoń-
czy się koncertem kolęd. W trak-
cie przemarszu zostaną odegrane 
sceny, m.in. walki aniołów z dia-
błami. Orszaki Trzech Króli przejdą 
również w Chojnicach, Człucho-
wie, Gdyni, Tczewie, Wejherowie 
i Żukowie.
Szczegóły orszaków...>>

NAGRODA za stan wojenny?
wodowych i rezerwistów, liczą-
cej 15 tys. członków. W rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego 
13 grudnia ub.r. spotkał się z nim 
szef MON Tomasz Siemoniak. Mi-
nistrowi gratulujemy wyczucia…
Więcej:...>>

Gdański orszak w styczniu 2013 r.
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W noworocznym orędziu do 
Polaków prezydent Bronisław 
Komorowski zaproponował, by 
autostradę A1, łączącą północ 
i południe kraju, nazwać Auto-
stradą Solidarności, a autostradę 
A2, przecinającą Polskę ze wscho-
du na zachód, Autostradą Wolno-
ści. Głowa państwa argumentuje 
swój pomysł: „skrzyżowanie hi-
storycznej, międzyludzkiej, ro-
dzinnej i narodowej solidarności 

Autostrady donikąd
z wolnością, to najsilniejsze i naj-
piękniejsze źródło polskiej ener-
gii, polskich sukcesów i polskich 
nadziei”. Piękne zdanie, tylko ma-
jące niewiele wspólnego z polską 
rzeczywistością ostatnich lat. Au-
tostrady, które mają przyjąć słowa 
określające ideały „Solidarności”, 
ciągle są w budowie i symbolizują 
nierozwiązane problemy w naszej 
gospodarce i życiu społecznym.

Przyjaciel Związku
29 grudnia 2013 r. w wieku 81 lat zmarł Wojciech Kilar, jeden 

z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Jak to często zdarza 
się w naszej rzeczywistości medialnej, dopiero po jego śmierci za-
częto nieśmiało przypominać, że w życiu osobistym był osobą re-
ligijną i przyjacielem „Solidarności”. W 2005 r. Kilar był członkiem 
komitetu honorowego 25-lecia NSZZ „S”, w 1989 r. został wyróż-
niony Nagrodą Artystyczną Komitetu Kultury Niezależnej NSZZ „S”. 
Kompozytor był też kawalerem Orderu Orła Białego.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/orszak-trzech-krli-w-gdasku-gdyni/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szef-mon-wspolautor-stanu-wojennego/ 
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