
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

38 proc.
Tylu Polaków uważa działalność związków zawodowych za korzystną dla kraju. 
Przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych (CBOS). Jednocześnie członkostwo  
w organizacji pracowniczej deklaruje 12 proc. Polaków.
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Polacy z długami…
11,7 mln pożyczek na kwotę 

126 mld zł spłacają obecnie Pola-
cy. To 8,1 proc. w relacji do PKB, 
co daje Polsce niechlubne 6 miej-
sce w Europie. Więcej kredytów 
i pożyczek spłacają m.in. miesz-
kańcy Cypru i Grecji – podała 
„Rzeczpospolita”.

… i bez pensji
Ponad 196 mln zł na rzecz 

120,8 tys. pracowników wynosi 
kwota zaległych wynagrodzeń lub 
innych świadczeń ze stosunku pra-
cy, jaką nakazała pracodawcom 
wypłacić Państwowa Inspekcja 
Pracy w 2013 r. Do końca kwiet-
nia br. udało się wyegzekwować 
z tego 83 mln zł. Więcej...>>

Maraton „S” po raz 20
Do 8 sierpnia można zgłosić 

swój udział w XX Maratonie „So-
lidarności”. Bieg odbędzie się 15 
sierpnia. Sponsorem tytularnym  
imprezy są Zakłady Farmaceutycz-
ne Polpharma. Więcej:...>>

Spada bezrobocie
12 proc. wyniosła stopa bezro-

bocia w czerwcu br. – podał GUS. 
To o 0,5 proc. mniej niż miesiąc 
wcześniej. GUS podał też, że prze-
ciętne wynagrodzenie w czerwcu 
wyniosło 3943,01 zł brutto.

KODEKS ETYKI 
dla przedsiębiorców

LETNIE KLIMATY
Podczas urlopów i wakacji 

rzadziej siadamy przed kompute-
rem. I dobrze! Lato to czas na wy-
poczynek na świeżym powietrzu, 
spacerów pod gołym niebem itp. 
Warto jednak od czasu do czasu 
zajrzeć do Internetu, chociażby 
w poszukiwaniu lżejszych, waka-
cyjnych informacji. A można je 
znaleźć m.in. na stronie Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”.

Gdzie pojechać?

Pomorskie zamki i winnice, 
a może Kosowo i Turcja? Wędru-
jące wydmy, tajemnicze kamien-
ne kręgi czy najpiękniejsze plaże? 
Jeśli ktoś szuka celu na weeken-
dową wycieczkę lub dłuższy wy-
jazd, powinien przeczytać rubry-
kę „Cudzie chwalicie, swego nie 
znacie”. Więcej...>>

Eko-urlop

Jak bezpiecznie dla siebie 
i środowiska naturalnego od-
poczywać na łonie przyrody? 
Jak chronić lasy i oszczędzać 
wodę? O tym i nie tylko mowa 
w kolejnych wydaniach „Ma-
gazynu Ekologicznego”, która 
można znaleźć na naszej stro-
nie. Więcej...>>

Śmiech to zdrowie

Politycy i urzędnicy nie dają 
o sobie zapomnieć nawet latem. 
Niestety – chciałoby się powie-
dzieć… Na szczęście jest Dobosz 
Jan, który w swoich rysunkach 
trafnie i dowcipnie podsumo-
wuje „najciekawsze” pomysły 
rządzących. Warto zobaczyć cho-
ciażby jak wyglądają prawdziwe 
reformy Donalda Tuska oraz cze-
go życzy nam ZUS. Więcej...>>

Już w sierpniu 
KOLEJNE STYPENDIA
– Dzięki stypendium 
będę mógł lepiej 
rozwijać swoje 
zainteresowania 
nie obciążając 
przy tym tak 
bardzo rodziców. 
Myślę, że stypen-
dium „Solidarności” 
pomoże mi zdobyć lepsze wykształce-
nie – mówi Paweł Młyński, stypendy-
sta Funduszu Stypendialnego NSZZ 
„Solidarność”
Już w sierpniu kolejna, XII edycja. 
Wesprzyj zdolną młodzież – ufun-
duj stypendium!

Czy w Pomorskiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej będzie
obowiązywał Kodeks etyki dla 
przedsiębiorców? Projekt takiego 
dokumentu, przygotowany w Re-
gionie Gdańskim NSZZ „Solidar-
ność”, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S” Krzysztof Dośla wręczył prezes 
PSSE Teresie Kamińskiej podczas 
spotkania 18 lipca. To efekt ustaleń 
poczynionych przez prezes Strefy 
oraz władze gdańskiej „S” podczas 
posiedzenia ZRG w grudniu 2013 r. 
Wówczas Teresa Kamińska odniosła 
się pozytywnie do tego pomysłu.

Ideą Kodeksu jest promowanie 
tworzenia dobrych i trwałych miejsc 

pracy (opartych na umowach o pra-
cę) przez firmy działające w PSSE
i korzystające z pomocy publicz-
nej, m.in. zwolnień podatkowych. 
Wymagane od nich standardy po-
winny być wyższe niż w przypadku 
firm działających poza specjalnymi
strefami ekonomicznymi.

Kodeks etyki zakłada m.in. 
promowanie zaangażowania pra-
cowników poprzez dialog i part-
nerstwo, zawieranie odpowied-
nich porozumień ze związkami 
zawodowymi oraz swobodną 
działalność organizacji związko-
wych.

Więcej...>>

Natychmiastowej obniżki 
stawki akcyzy na wyroby spirytu-
sowe o 20 proc. żąda od ministra 
finansów Krajowa Sekcja Przemy-
słu Mleczarskiego, Spirytusowe-
go i Koncentratów Spożywczych 
NSZZ „S”.

– Na początku tego roku rząd 
podjął decyzję o podniesieniu ak-
cyzy, licząc na dodatkowe przy-
chody. Tak jak się obawialiśmy 
nie przyniosło to żadnych dodat-
kowych przychodów, a wręcz je 
zmniejszyło – tłumaczy Zbigniew 
Sikorski, przewodniczący Rady 
Sekcji (na zdjęciu) , na co dzień 
szef „S” w SM Polmlek-Maćkowy 
i członek ZRG NSZZ „S” – Minęło 
już pół roku, są już wstępne wy-
niki finansowe w zakładach pracy.
Koledzy obawiają się negatyw-
nych skutków decyzji, podjętej 
przez rząd, nawet zwolnień z pra-
cy. To na razie grzeczne pismo do 

ministra finansów. Nie będzie od-
powiedzi, będą kolejne działania.

Związkowcy podkreślają, że 
wprowadzenie dodatkowej akcyzy 
spowodowało wzrost przemytu i 
nielegalnej produkcji alkoholu. To 
z kolei grozi spadkiem produkcji 
rolnej i gorzelniczej, pogorszenie, 
kondycji przemysłu spirytusowe-
go i kooperacyjnego i spadkiem 
zatrudnienia w tych sektorach.

Więcej...>>

„S”: obniżyć akcyzę

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=36
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/pracodawcy-zaplaccie-za-prace/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow-w-pomorskiej-specjalnej-strefie-ekonomicznej/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/maraton-solidarnosci-pobiegnie-dwudziesty-raz
http://www.solidarnosc.gda.pl/po-godzinach-z-s/cudze-chwalicie/
http://www.solidarnosc.gda.pl/magazyn-ekologiczny/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/branza-spirytusowa-broni-miejsc-pracy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/dobosz-jan
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Dziś oceniam moje głosowanie przeciwko 

referendum ws. wieku emerytalnego za 
błąd. Powinniśmy przyjąć, że projekt pod 
którym podpisało się co najmniej milion 

obywateli jest poddawany referen-
dum w sposób obligatoryjny

Jarosław Gowin,  
„Tygodnik Solidarność” 

32/14

PORADNIK  
urlopowicza cz. 2

Publikujemy dalsze wypowiedzi z naszej ankiety ze spotkania Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w lutym br.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

WALDEMAR HETMAŃSKI, KZ NSZZ „S” w Muzeum – 
Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich

– „Solidarność” to gwarancja przestrzegania praw pracowniczych w za-
kładzie pracy, to możliwość rozwoju i dokształcania się w ramach różno-
rodnych szkoleń.

1. Wyjazd za granicę 
z dziećmi

Dzieci przekraczające grani-
cę obowiązują te same zasady 
w zakresie posiadania przez nie 
dowodu osobistego – przy prze-
kraczaniu granic państw Unii Eu-
ropejskiej, bądź posiadania pasz-
portu – przy wyjeździe do państw 
spoza UE. Nawet kilkumiesięcz-
nym dzieciom może być już wy-
dany dowód osobisty – wniosek 
o jego wydanie składają przedsta-
wiciele ustawowi dziecka, najczę-
ściej rodzice.

2. Korzystanie z opieki 
zdrowotnej na wyjeździe 
wakacyjnym

Pacjent przebywający na urlo-
pie poza miejscem zamieszkania 
może udać się do dowolnej przy-
chodni, która posiada kontrakt 
z NFZ i bez składania deklaracji 
wyboru lekarza skorzystać z po-
rady lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej bądź pielęgniarki. Na-
leży pamiętać jednak o zabraniu 
ze sobą dowodu osobistego w ce-
lu podania nr PESEL. To samo do-
tyczy dzieci – nr PESEL jest w ich 
wypadku również konieczny.

3. Opieka zdrowotna 
w przypadku wakacji 
zagranicznych

Osoby zamierzające spędzić 
wakacje za granicą powinny po-

Dla naszego Klienta, ogólnopolskiej firmy budowlanej poszukujemy
chętnych na stanowisko pracownika budowlanego z umiejętnością ob-
sługi przecinarki drogowej lub/i sprężarki. Pracodawca zatrudni również 
tegorocznych absolwentów szkoły zawodowej o profilu budowlanym.

Kontakt przez Biuro Pracy 58 308 43 47; 58 301 34 67 lub biuro.
pracy@solidarnosc.gda.pl.

Znajdź PRACĘ

Stalinowska – tak można naj-
celniej określić konstytucję uchwa-
loną przez Sejm Ustawodawczy 22 
lipca 1952 r. Dokument wszedł w 
życie dzień później. Wzorowany 
był na stalinowskiej konstytucji 
ZSRS z 1936 r., a część poprawek 
w nim naniósł osobiście przywód-
ca Sowietów i jeden z największych 
zbrodniarzy w historii Józef Stalin. 

Konstytucja 22 lipca wprowa-
dziła nową nazwę państwa – Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa – oraz 
wiele rozwiązań prawnych obcych 
polskiej tradycji ustrojowej. M.in. 
urząd prezydenta zastąpiono ko-
legialną Radą Państwa. W ramach 
nowelizacji w 1976 r. wprowadzo-
no m.in. zapisy o PZPR jako „prze-
wodniej sile społeczeństwa” oraz 
„przyjaźni i współpracy” z ZSRS.

Konstytucja lipcowa została 
częściowo zmieniona 1 stycznia 
1990 r. Powrócono wówczas m.in. 
do nazwy Rzeczpospolita Polska i 
wykreślono zapisy odwołujące się 
do socjalizmu. Dzień ten uznaje 
się za początek III RP.

W lipcu przypadają także rocz-
nice Obławy augustowskiej NKWD 
na żołnierzy polskiego podziemia 
antykomunistycznego, zniesienia 
stanu wojennego, I WZD Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „S” w 1981 
r. oraz strajków lubelskich, które 
dały początek protestom Sierpnia 
’80. Warto przypomnieć sobie te 
wydarzenia.

Czytaj więcej...>>

starać się 
o wydanie 
Europejskiej 
Karty Ubezpie-
czenia Zagranicz-
nego (EKUZ). Prawo 
do wydania takiej karty 
mają wszystkie osoby ubez-
pieczone w NFZ i członkowie 
ich rodzin. Wniosek o wydanie 
karty składa się w wojewódzkim 
oddziale NFZ właściwym według 
miejsca zamieszkania ubezpieczo-
nego.

Karta uprawnia do korzysta-
nia z opieki medycznej wyłącznie 
w tych szpitalach i przychod-
niach, które działają w ramach 
powszechnego systemu ochrony 
zdrowia.

Osoby posiadające EKUZ są 
uprawnione do świadczeń zdro-
wotnych, które okażą się nie-
zbędne z medycznego punktu 
widzenia w czasie ich pobytu na 
terytorium innego państwa człon-
kowskiego, uwzględniając cha-
rakter świadczeń i przewidywany 
czas trwania pobytu.

Należy pamiętać, iż w wielu 
krajach nawet publiczna służba 
zdrowia pobiera pewne opłaty za 
usługi od osób ubezpieczonych. 
Pełną listę zabiegów, za jakie 
trzeba zapłacić za granicą można 
sprawdzić na internetowej stronie 
NFZ.
Stan prawny na 22.07.2014 r.

Maria SzwajkiewiczODSZEDŁ NASZ KOLEGA

Jesteśmy zaskoczeni i głę-
boko zasmuceni wiadomością 
o nagłej śmierci naszego Kolegi 
STANISŁAWA FLISA, pracowni-
ka Archiwum Komisji Krajowej 
NSZZ „S”. Był wybitnym archi-
wistą, wieloletnim pracowni-
kiem Archiwum Państwowego 
w Gdańsku i gdańskiego od-
działu IPN. Od 2012 r. był orga-

nizatorem wielu wystaw i kon-
ferencji z ramienia „S”, w tym 
m.in. poświęconych Antonie-
mu Browarczykowi, pierwszej 
śmiertelnej ofierze stanu wo-
jennego w Gdańsku. W ostat-
nim czasie był zaangażowany 
w projekt „Rozproszone Archi-
wa NSZZ „Solidarność”.

Uroczystości pogrzebowe 
rozpoczną się 24 lipca o godz. 
12.30 w Kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa przy 
ul. Malczewskiego 18 w So-
pocie, po czym nastąpi odpro-
wadzenie Zmarłego na miejsce 
wiecznego spoczynku.

W imieniu Prezydium ZRG 
i Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” oraz pracowni-
ków Zarządu Regionu składamy 
rodzinie i bliskim szczere wyra-
zy współczucia. Więcej...>>

Przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” Piotr Duda wziął udział 
w dwóch konwencjach zjednocze-
niowych prawicy, w wyniku których 
Prawo i Sprawiedliwość, Polska 
Razem oraz Solidarna Polska pod-
pisały porozumienie o współpracy. 
Ugrupowania te mają wystawić 
wspólne listy wyborcze w najbliż-
szych wyborach samorządowych 
i parlamentarnych, a także poprzeć 
wspólnego kandydata w wyborach 
prezydenckich w 2015 r. Porozu-
mienie zwiększa szanse na odsu-
nięcie wreszcie od władzy antypra-
cowniczego rządu PO-PSL. Szef „S” 

CZAS na zmiany!
uważa, że partie prawicowe wzię-
ły przykład ze związków zawo-
dowych, „które w obronie praw 
pracowniczych potrafiły się poro-
zumieć i działać wspólnie”. NSZZ 
„S” to blisko 2 mln wyborców, 
którzy oczekują jednoznacznej 
deklaracji w takich sprawach 
jak wiek emerytalny, prawo 
o zgromadzeniach, prawo o refe-
rendach, prawo o zamówieniach 
publicznych, a przede wszystkim 
kodeks pracy i umowy śmiecio-
we – tak komentuje oczekiwania 
wobec zjednoczonej prawicy Piotr 
Duda.

KONSTYTUCJA PRL

Projekt Konstytucji PRL  
z odręcznymi poprawkami Józefa 
Stalina.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/s19-historia/kalendarium
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmarl-nasz-kolega-stanislaw-flis/
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