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

66 zł
Tyle kosztuje przeciętnie przejazd 250-kilometrowym odcinkiem autostrady  
w Polsce. To najwięcej w Europie. W większości krajów za taką kwotę można jeździć 
autostradami przez 10 dni, a w Szwajcarii – przez pół roku!
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Międzyregionalna Sekcja Muzeów NSZZ „S” powstała w 2012 r.

WALCZĄ O SWOJE
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Jeszcze można wes-
przeć tegoroczną 
edycję Funduszy 
Stypendialnego NSZZ 
„Solidarność”. 
Więcej...>>

Już w sierpniu 
KOLEJNE STYPENDIA

ZUS wygrał z OFE
Szacuje się, że tylko ok. 1,5 mln 

Polaków wybrało oszczędzanie na 
emeryturę w Otwartych Fundu-
szach Emerytalnych. Oznacza to, 
że więcej pieniędzy trafi do ZUS.
Z kolei mniejsze środki w dys-
pozycji OFE zmniejszą obroty na 
warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Kolejną możli-
wość wyboru OFE będziemy mieli 
za 2 lata. Więcej...>>

Tour de „S”
Spod bramy nr 2 Stoczni Gdań-

skiej ruszył 3 sierpnia tegoroczny 
wyścig kolarski Tour de Pologne. 
W ten sposób organizatorzy chcieli 
przypomnieć, że obalenie komuni-
zmu rozpoczęło się od powstania 
„S”. Dyrektor TdP Czesław Lang na-
zwał „S” „ruchem, który zmienił ob-
licze Polski i Europy”. Więcej...>>

Wyspa skarbów
„Co nam dała Solidarność” 

– wystawę pod takim tytułem 
można do 20 sierpnia oglądać 
w Wyspie Skarbów Gdańskiego 
Archipelagu Kultury w Gdańsku 
Sobieszewie przy ul. Turystycz-
nej 1. Na ekspozycję składa się 
kilkadziesiąt zdjęć dwóch znanych 
gdańskich fotografów, śp. Janu-
sza Bałandy-Rydzewskiego i Woj-
ciecha Milewskiego. Prace obu 
z nich często gościły na łamach 
„Magazynu Solidarność” oraz 
„IBiS-a”. Więcej...>>

Pamięć na 4 kółkach
Latem więcej podróżujemy 

i więcej widzimy. Warto zwracać 
uwagę m.in. na miejsca upamięt-
niające „S”. A tych na Pomorzu 
nie brakuje. Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

I już połowa 
wakacji za nami. 
Nasze menu zo-
stało poszerzone 
przez „przyjaciół 
Moskali” o wspa-
niały, znakomity 

gatunkowo, będący polską 
specjalnością owoc – jabłko. 
Rozkoszujemy się nim nieza-
leżnie od poglądów i partyjnej 
przynależności. Wreszcie coś, 
choć pewnie tylko na chwilę, 
co nas łączy a nie dzieli.

W ostatnie weekendy wielu 
Polaków łączył również postój 
w olbrzymich korkach na au-
tostradach w oczekiwaniu na 
przejazd przez bramki. Zjedno-
czyliśmy się w krytyce organiza-
cji sposobu opłat za przejazd, 
ale także w wymyślaniu roz-
wiązań mających ten problem 
zlikwidować. Okazało się, że 
dla rządu jest to nieprawdopo-
dobnie skomplikowane. Władze 
dają sobie „jedynie” dwa lata 
na znalezienie i wprowadzenie 
zmian, choć premier rzuca na 
autostradowe pasy protezami 
rozwiązań, zwalniając z week-
endowych opłat na A1.

Pomysł wyborczy za budże-
towe, czyli nasze pieniądze. 
Tak jakby na świecie nikt nie 
miał autostrad i nie próbował 
likwidować korków. Okazu-
je się chyba, że autostrady to 
problem przekraczający inte-
lektualne możliwości rządzą-
cych. Najpierw budowano je 
z olbrzymimi poślizgami, prze-
latując jak rakietą kolejne ter-
miny oddania poszczególnych 
odcinków. I nadal poślizgi to 
specjalność rządzących. A te-
raz nie wiadomo, co zrobić 
z korkami na bramkach.

W historii Polski współcze-
snej do problemów nierozwią-
zywalnych w PRL, czyli sznurka 
do snopowiązałek, papieru 
toaletowego i skupu butelek, 
dojdzie chyba teraz problem 
III RP z autostradami. Ale co by 
nie powiedzieć, to problem na 
wyższym poziomie. I przynajm-
niej tym się cieszmy.

Bogdan Olszewski 
sekretarz Prezydium 

ZRG NSZZ „S”

AUTOSTRADY 
JAK PAPIER 
TOALETOWY

Zarząd Poczty Polskiej wypo-
wiedział funkcjonujący w spółce 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 
Firma zamierza wprowadzić nowy 
system wynagradzania i premio-
wania. Zdaniem pocztowej „So-
lidarności” w wyniku zmian pra-
cownicy mogą stracić nawet 20 
proc. dotychczasowych zarobków. 
Związkowcy przypominają, że pra-
cownicy poczty już raz (w 2010 r.) 
sfinansowali restrukturyzację firmy
i chcąc ratować miejsca pracy po-
szli wówczas pracodawcy na rękę.

Po zawarciu poprzedniego 
układu zbiorowego pracy pracow-
nicy stracili finansowo. Obecnie
Poczta planuje zlikwidować więk-
szość dodatków do płacy. Mają 
być również ograniczone premie. 
– Pracownicy Poczty Polskiej są 
traktowani jak wyrobnicy na fol-
warku. Nowy regulamin premio-
wania wydaje się konstruowany 
w taki sposób, aby łatwo pozba-
wić nas premii. A to 12 proc. fun-

Skąpa POCZTA POLSKA 

duszu płac, czyli 400 mln zł. Zmia-
ny w systemie wynagrodzeń są 
nie do przyjęcia bez podniesienia 
kwoty przeznaczonej na fundusz 
płac – mówił na łamach „Dzien-
nika Gazety Prawnej” szef NSZZ 
„S” Pracowników Poczty Polskiej 
Bogumił Nowicki.

Poczta Polska to jeden z naj-
większych polskich pracodawców 
zatrudniający ok. 80 tys. osób. 
Oby nie był złym przykładem.

Więcej...>>
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Czy władze województwa po-
morskiego docenią pracowników 
regionalnych instytucji kultury? 
Liczy na to Międzyregionalna Sek-
cja Muzeów Regionu Gdańskiego 
i Słupskiego NSZZ „S”. Związkow-
cy pod koniec sierpnia mają roz-
mawiać m.in. z przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu 
Miasta w Gdańsku i dyrekcji części 
placówek nt. zarobków muzeal-
ników. Zdaniem „S” są one zbyt 
niskie w porównaniu z kompeten-
cjami i zakresem działań pracow-
ników. „S” zwraca również uwagę 
na duże dysproporcje w zarob-
kach. W Muzeum Narodowym czy 
skansenie we Wdzydzach Kiszew-
skich zarabia się przeciętnie 1-1,5 
tys. zł mniej niż w Europejskim 
Centrum Solidarności lub Teatrze 
Szekspirowskim w Gdańsku.

– Mamy nadzieję, że najbliższe 
spotkanie przybliży możliwość po-
rozumienia. Mam wrażenie, że mar-
szałek województwa jest otwarty na 
nasze potrzeby, my ze swej strony 
chcielibyśmy poznać jego wizję po-
działu środków na kulturę. Warto 
pamiętać, że muzealnicy – inaczej niż 
pracownicy instytucji artystycznych 
– nie mają możliwości dorobienia 
do etatowych pensji, nie otrzymu-
ją honorariów. Turystyka, także 
ta kulturalna, w naszym regionie 
odgrywa ważną rolę, z pewnością 
ma to przełożenie również na go-
spodarkę, co z kolei powinno zna-
leźć odzwierciedlenie w zarobkach 
pracowników instytucji kultury 
– mówi Barbara Spigarska, szefo-
wa „S” w Muzeum Narodowym 
w Gdańsku i wiceprzewodnicząca 
Międzyregionalnej Sekcji Muzeów.

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=36
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kiedy-nalezy-podjac-decyzje-o-pozostaniu-w-ofe/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sprzed-bramy-nr-2-stoczni-gdanskiej-ruszyl-w-niedziele-71-tour-de-pologne/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/fotografowie-solidarnosci/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pamiec-o-solidarnosci-kolem-sie-toczy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/37543/
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
PiS powinien mieć serce socjalne i czuć 

ciężar odpowiedzialności wobec 16 milionów 
polskich pracowników. 

Piotr  Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność”  
„Tygodnik Solidarność”,  

nr 32/2014

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

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KADRY WOLNEJ POLSKI

I. Zasady udzielania urlopu
1. prawo do urlopu w naturze 

– poza sytuacjami wprost przewi-
dzianymi w ustawie niedopusz-
czalne jest wypłacanie ekwiwa-
lentu za niewykorzystany urlop; 
pracownik nie może również sku-
tecznie zrzec się prawa do urlopu 
(art. 152 § 2 k.p.)

2. nieprzerwalność – co do za-
sady urlop powinien być udzielo-
ny w całości; podzielenie urlopu 
na części może nastąpić tylko na 
wniosek pracownika

3. prawo do kolejnego urlo-
pu pracownik nabywa „z góry” 
w pełnym wymiarze, z dniem 1 
stycznia danego roku o ile w tym 
dniu pozostaje w zatrudnieniu

II. Wymiar urlopu wynosi:
1. 20 dni – jeśli pracownik jest za-

trudniony krócej niż 10 lat
2. 26 dni – jeśli pracownik jest za-

trudniony co najmniej 10 lat.
Ważne!

Do stażu, od którego jest uza-
leżniony wymiar urlopu wlicza się: 
okresy pracy, okresy nauki, okresy 
zaliczane (np. okres pobierania za-
siłku lub stypendium dla bezrobot-
nych, okres odbytej czynnej służby 
wojskowej, okres urlopu bezpłat-
nego udzielonego w celu pełnie-

ZAPYTAJ prawnika

O URLOPACH –  
CIĄG DALSZY

nia z wyboru 
funkcji związko-
wej poza zakładem 
pracy).

III. Obowiązek 
wykorzystania urlopu 
wypoczynkowego

 W sytuacji, gdy po zakończeniu 
roku pracownikowi pozostaje nie-
wykorzystany urlop wypoczynko-
wy, istnieje po stronie pracodawcy 
obowiązek udzielenia urlopu naj-
później do 30 września następne-
go roku kalendarzowego.

W okresie wypowiedzenia 
umowy o pracę pracownik jest 
obowiązany wykorzystać przy-
sługujący mu urlop, jeżeli w tym 
okresie pracodawca udzieli mu 
urlopu (art. 1671 k.p.). To, że de-
cyzja pracodawcy w tym przed-
miocie jest nieodwołalna, po-
twierdza między innymi wyrok 
Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 
2011 r., sygn. akt II PK 302/10: (...) 
Udzielenie pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego w okresie wy-
powiedzenia (art. 1671 K.p.) za-
leżne jest jedynie od woli praco-
dawcy, której pracownik nie może 
się sprzeciwić.
Stan prawny na 05.08.2014 r.

Maria Szwajkiewicz
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Ufundujmy relikwiarz  
BŁ. KSIĘDZA JERZEGO

LUCYNA LABUDA, KZ NSZZ „S” w Gościcińskiej Fabryce 
Mebli Klose

– Należę do „Solidarności”, ponieważ w Związku czuję się bezpiecz-
nie. Wiem, że zawsze mogę liczyć na moich związkowych kolegów. Je-
steśmy razem, wspieramy się. 

O przekazywanie darów pie-
niężnych na wykonanie dwóch re-
likwiarzy bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki apelują do wszystkich struktur 
NSZZ „S” przewodniczący Komisji 
Krajowej Piotr Duda i przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdań-

skiego Krzysztof Dośla. Relikwie 
kapelana Związku mają spocząć 
na Jasnej Górze oraz w Bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku już 31 
sierpnia br.! Relikwiarze ufundo-
wane przez „S” mają być wyra-
zem wdzięczności Bogu za dar 
kapłaństwa bł. ks. Popiełuszki, 
który polski świat pracy poprowa-
dził do zwycięskiej Częstochowy. 
Wpłat można dokonywać na kon-
to nr 34 1160 2202 0000 0000 
6189 1527 z dopiskiem „Na reli-
kwiarz Bł. Ks. Jerzego Popiełusz-
ki”. Wiara wymaga świadectwa 
– udowodnijmy, że „S” pamięta 
o swoim chrześcijańskim obliczu 
ideowym! Więcej...>>

NA WESOŁO: RZĄD POD BRAMKĄ 
Autostrady to drogi szybkiego 

ruchu, ale nie w Polsce i nie w wa-
kacje. Gdy tylko Polacy ruszyli nad 
morze i w góry, korki przed bram-
kami z opłatami zaczęły sięgać 
nawet 10 km! W niemal całej Eu-
ropie na autostradach obowiązuje 
wygodny dla użytkowników system 
winietowy. W Polsce rząd wybrał 
gorsze rozwiązanie z bramkami, 
które wstrzymują ruch. W końcu co 
to za problem? Wicepremier Bień-
kowska – jak na klasyka przystało 
(to ta od „Sorry, taki mamy klimat”) 

wzruszyła tylko ramionami: „Jak są 
bramki, muszą być i korki”. Swoją 
drogą, w całej sprawie nieprzypad-
kowo przewija się piłkarska termi-
nologia. Zamieszanie na autostra-
dach to kolejny gol strzelony przez 
rząd Donalda Tuska. Szkoda tylko, 
że do polskiej… bramki.

Jeśli w Państwa rękach znaj-
dzie się banknot o nominale 20 zł 
z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego, 
proszę się nie obawiać, że to falsyfi-
kat. To specjalny banknot kolekcjo-
nerski, wprowadzony na początku 
sierpnia przez Narodowy Bank 
Polski. W ten sposób NBP honoruje 
ważne wydarzenia z historii Polski. 
Tym razem okazja jest nie byle jaka 
– 6 sierpnia mija setna rocznica po-
wstania Legionów Polskich, co dało 
początek odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 r.

Precyzyjnie rzecz ujmując, 
6 sierpnia 1914 r. nastąpił wymarsz 
Pierwszej Kompanii Kadrowej 
z zaboru austriackiego do zaboru 
rosyjskiego. Po drodze kompania 
obaliła rosyjskie słupy graniczne. 
„Pierwsza kadrowa” liczyła ok. 

150 żołnierzy, wcześniej członków 
Związku Strzeleckiego i Polskich 
Drużyn Strzeleckich w Galicji. Jej 
działania stały się zalążkiem Legio-
nów Polskich, a w konsekwencji 
późniejszego Wojska Polskiego. 
Wysiłek zbrojny Legionów, które 
dzięki strategii Józefa Piłsudskiego 
znalazły się wśród zwycięskich sił 
zbrojnych I wojny światowej, był 
jednym ze źródeł odrodzenia Pol-
ski po 123 latach zaborów.

Na koniec ciekawostka – bank-
not z Piłsudskim został wykonany 
w całości z polimeru, a jego część 
jest… przezroczysta. Mimo że ma 
nominał 20 zł, sprzedawany jest 
w cenie 60 zł, ale jego wartość za-
pewne szybko wzrośnie. Nic dziw-
nego. W końcu odnosi się do nie-
podległości, a to rzecz bezcenna. Bezrobocie na Pomorzu 

w czerwcu br. wyniosło 11,8 proc. 
– podał Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku. To o 0,6 proc. mniej 
niż w maju. Marne to jednak po-
cieszenie dla ponad 100 tys. osób, 
które pozostały bez pracy. Aż 54 
proc. z nich to osoby długotrwale 
bezrobotne, a tylko 15 proc. po-
siada uprawnienia do zasiłku. Poza 
tym na Pomorzu nadal występuje 
duże terytorialne zróżnicowanie 
bezrobocia. W Trójmieście bez pra-

cy jest od 4,4 proc. (Sopot) do 6,2 
proc. (Gdańsk i Gdynia), ale im da-
lej, tym gorzej: w powiacie nowo-
dworskim – 25,8 proc., sztumskim 
– 25,2 proc., malborskim – 23,4 
proc., człuchowskim – 21,2 proc.

Ponadto po raz pierwszy od 
dawna spadła liczba oferowa-
nych miejsc pracy i to od razu 
o 23,6 proc. Może to oznaczać, że 
w większości były to oferty pracy 
sezonowej, które już zostały wy-
korzystane. Więcej...>> 

100 TYSIĘCY bez pracy

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-spada-ale-polacy-boja-sie-o-prace/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/relikwiarz-bl-ks-jerzego-popieluszki-w-gdansku-piotr-duda-krzysztof-dosla-apeluja-o-wplaty/

	Przycisk612: 
	Przycisk631: 
	Przycisk632: 
	Przycisk633: 
	Przycisk638: 
	Przycisk639: 
	Przycisk490: 
	Przycisk634: 
	Przycisk637: 


