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104 tys. zł
Tyle będzie co miesiąc pobierał Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej. 
Do dyspozycji Tuska będzie 3 kamerdynerów i 4 kierowców. Po przejściu na 
emeryturę w wieku 63 lat (!) otrzyma co miesiąc 80 tys. zł.
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Szkoły do likwidacji
Od 2008 r. do 2012 r. gminy 

zlikwidowały 856 podstawówek 
i 88 gimnazjów – wynika z rapor-
tu NIK. W połowie przypadków 
(52,1 proc.) uczniowie z likwido-
wanych szkół zostali przeniesieni 
do innych szkół gminnych. Pozo-
stałych objęły nowe szkoły nie-
publiczne i publiczne nie prowa-
dzone przez gminy. Zatrudnienie 
w innych gminnych lub w nowo 
powstałych szkołach znalazło tyl-
ko 68,5 proc. nauczycieli szkół zli-
kwidowanych. Więcej...>>

36 zł emerytom
Rząd proponuje, by minimalny 

wzrost emerytur i rent w 2015 r. 
wyniósł 36 zł – zapowiedział pre-
mier Donald Tusk, przedstawiając 
w Sejmie plany rządu na naj-
bliższe miesiące. Jak ocenił szef 
rządu, „to oczywiście jest ciągle 
mało”, ale przynajmniej w jakimś 
stopniu powinno zadośćuczynić 
trudy życia codziennego polskich 
emerytów i rencistów.

Szkoła  
im. „Solidarności”

Uczniowie i nauczyciele z Ze-
społu Szkół w Wąglikowicach im. 
NSZZ „Solidarność” 1 września 
uroczyście obchodzili rozpoczęcie 
roku szkolnego 2014-15. Podczas 
uroczystości przedstawiciele za-
rządu Pomorskiej Fundacji Eduka-
cji i Pracy oraz Kapituły Funduszu 
Stypendialnego im. NSZZ „S” wrę-
czyli stypendia zdolnym uczniom 
tej szkoły. Więcej...>>

Uhonorowani
Komitet Pamięci i Ochrony Po-

mnika Poległych Stoczniowców 
w Grudniu 1970 r. oraz Związek 
Stowarzyszeń Osób Represjono-
wanych im. Bł. ks. J. Popiełuszki 
uhonorował okolicznościowymi 
dyplomami działaczy opozycji 
oraz wspierających NSZZ „S” w la-
tach 80. Barbarę Hejcz, ks. Stani-
sława Płatka, Stanisława Jarosza, 
Tadeusza Zarembskiego i Jana 
Pietrzaka.

Naszym
ZDANIEM

„ Z ł ą c z y ł 
nas protest 
p r z e c i w k o 
n iesprawie-
d l i w o ś c i , 
zmonopolizo-
waniu prawa 
do określenia 

dążeń całego narodu. Złączyło 
nas odrzucenie kłamstwa w ży-
ciu publicznym” – to słowa wy-
dobyte z uchwały programowej 
I Zjazdu „Solidarności” w gdań-
skiej Olivii. Złączyła nas wtedy 
także miłość Ojczyzny, nasza 
wiara, chrześcijańska nadzieja, 
że przyjdzie Polska w Imię Pana: 
sprawiedliwa, nasza. (…)

Wracam do tych wspo-
mnień, aby przypomnieć po-
czątek historycznej drogi „So-
lidarności”. Przez trzydzieści 
cztery lata przeszła wiele. Re-
presje stanu wojennego. Trud 
funkcjonowania w podziemiu. 
Wewnętrzne spory i podziały, 
związane z kierunkiem drogi 
obranej przez przywódców. 
Okrągły Stół. Nowa rzeczywi-
stość. Zderzenie z liberalnym 
systemem gospodarczym. Suk-
cesy i wykluczanie z pierwszej 
linii polskiego życia. Droga 
trudna i zmienna, jak zmienne 
w barwie były te lata.

Ale to droga, która trwa. „So-
lidarność” nie zwinęła swoich 
sztandarów, choć tego jej nie raz 
życzono. Są tu z nami. Nie zakoń-
czyła swej historycznej drogi w ci-
szy muzeum przechowującego 
pamiątki minionych wydarzeń. 
Nie stała się kartką z historyczne-
go kalendarza, na którą spoglą-
da się przelotnym, nieuważnym 
spojrzeniem. Jej służba ojczyźnie 
trwa. To „Solidarność” niesie wia-
no Sierpnia 80 roku. Stanowi naj-
ważniejszy podmiot realizujący 
tamte postanowienia, kontynu-
ujący tamten etos.

Niech nie milknie jej prze-
słanie! Niech dalej trwa jej 
służba ludziom polskiej pracy 
i ojczyźnie. Niech w ten trudny, 
powikłany czas, niesie swoje 
fundamentalne przesłanie, że 
podmiotem pracy jest człowiek, 
a praca jest powołaniem czło-
wieka, znakiem jego godności.

fragmenty homilii 
ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia 

wygłoszonej 31 sierpnia 2014 r.

SZTANDARY 
„SOLIDARNOŚCI”

Podczas mszy św. z okazji 34. 
rocznicy Sierpnia’80 oraz 26. rocz-
nicy strajków z 1988 r. do bazyliki 
św. Brygidy wprowadzone zostały 
relikwie św. Jana Pawła II i bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. W uroczystości 
uczestniczyli przewodniczący Związ-
ku Lech Wałęsa, Marian Krzaklewski, 
Janusz Śniadek i Piotr Duda.

W obecności kilku tysięcy 
związkowców i sympatyków „S” 
metropolita gdański abp Sławoj 
Leszek Głódź przypominał, że 
„historyczna droga Solidarności 
trwa”, a powstaniu Solidarno-
ści towarzyszyła miłość Ojczyzny 
i chrześcijańska nadzieja, że przyj-
dzie Polska sprawiedliwa.

Po mszy św. ulicami Gdańska 
uczestnicy uroczystości przema-
szerowali na Pl. Solidarności. 
Liczne delegacje złożyły kwiaty 
pod Bramą nr 2 gdańskiej stocz-
ni. – To już 34 lata, a my jak co 
roku od wielu lat jesteśmy tu, 
bo mamy taką potrzebę w sercu. 

W tym dniu nasze miejsce jest 
tutaj, w Sali BHP, w kościele św. 
Brygidy i pod bramą nr 2, aby po-
wiedzieć dwa słowa: „Pamiętamy 
i dziękujemy”, Dziś jest wielkie 
państwowe święto i jakoś od rana 
nie mogę zobaczyć w mediach, 
że dziś mamy dzień Solidarności 
i wolności – mówił Piotr Duda 
w Sali BHP podczas uroczystego 
posiedzenia ZRG.

– Solidarność to fenomen nie-
zwykły w historii Polski i świata. 
To wielki ruch, który skupił 10 
milionów ludzi. Za tymi milionami 
kryją się pojedynczy ludzie. Podej-
mowali oni decyzje, które w kon-
sekwencji zmieniły losy świata 
– mówił Łukasz Kamiński.

W Sali BHP 48 uczniów z Po-
morza otrzymało stypendia NSZZ 
„Solidarność”.

– Macie dziś niezwykłą okazję, 
aby spotkać się z ludźmi „Solidar-
ności” i zapytać o ich doświadcze-
nia – mówił Kamiński.

NSZZ „Solidarność” ma god-
nego patrona przed Bogiem. To 
kapłan męczennik bł. ks. Jerzy Po-
piełuszko. Decyzję w tej sprawie 
podjęła Kongregacja Kultu Boże-

go i Dyscypliny Sakramentów, z 
upoważnienia papieża Franciszka. 

Dekret Kongregacji odczytał ks. 
abp Sławoj Leszek Głódź podczas 
mszy św. w Bazylice św. Brygidy w 
Gdańsku, w 34 rocznicę podpisa-
nia Porozumień sierpniowych. 

– Członkowie Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność” w sposób 
szczególny czczą błogosławione-
go Jerzego Popiełuszkę, kapłana 
i męczennika, który czyniąc spra-
wiedliwość i broniąc tych, którzy 
cierpią prześladowanie nauczał 
aby zło dobrem zwyciężać – brzmi 
uzasadnienie watykańskiej Kon-
gregacji Kultu Bożego i Dyscypli-
ny Sakramentów. Więcej...>>

KSIĄDZ JERZY
naszym patronem
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nik-o-likwidacji-szkol/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/waglikowice-rozpoczecie-roku-szkolnego/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dekret-ustanawiajacy-bl-ks-jerzego-popieluszke-patronem-nszz-solidarnosc-2/
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
W imię przyszłości człowieka i ludzkości 

trzeba było wypowiedzieć to słowo „SOLI-
DARNOŚĆ”. Dziś płynie ono szeroką falą 

poprzez świat, który rozumie, że nie 
możemy żyć wedle zasady: „wszyscy 

przeciw wszystkim”, ale tylko we-
dle zasady: „wszyscy z wszystki-

mi”, „wszyscy dla wszystkich” 

Jan Paweł II  
do ludzi morza  

11 czerwca 1981  
w Gdyni

POSŁANIE DO NARODÓW

ZAPYTAJ prawnika

ZALEGŁY URLOP 
WYPOCZYNKOWY –  
DO KOŃCA WRZEŚNIA
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PIOTR RATKOWSKI, przewodniczący KZ NSZZ 
„S” Port Gdański Eksploatacja

– Należę do „Solidarności” od 2007 r. Tu spełniam 
się zawodowo i społecznie. Poprzez działalność związ-
kową mogę wpływać na to, co się dzieje w zakładzie 
pracy. Przynależność do Związku daje pracownikom 
przede wszystkim gwarancje socjalne, stabilizację 
zawodową. To, że działamy jako związek zawodowy 

umożliwiło nam  podpisanie zakładowego układu zbiorowego pracy.  
A w ciągu pięciu lat wynegocjowanie 18 proc. podwyżek.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Jednym z najważniejszych 
związkowych dokumentów lat 80. 
było „Posłanie do ludzi pracy Euro-
py Wschodniej” uchwalone przez 
delegatów na I KZD NSZZ „S”. Ten 
w pełni demokratycznie wyłonio-
ny zjazd swoją pierwszą turę od-
był od 5 do 10 września 1981 r. 
Pomysłodawcą „Posłania do ludzi 
pracy Europy Wschodniej” był 
Henryk Siciński, delegat z Ostrowa 
Wlkp. Oto treść dokumentu.

Delegaci zebrani w Gdańsku 
na pierwszym Zjeździe Delegatów 
Niezależnego, Samorządnego, 
Związku Zawodowego „Solidar-
ność” przesyłają robotnikom Al-
banii, Bułgarii, Czechosłowacji, 
Niemieckiej Republiki Demokra-
tycznej, Rumunii, Węgier i wszyst-
kich narodów Związku Radziec-
kiego – pozdrowienia i wyrazy 
poparcia. Jako pierwszy niezależ-
ny związek zawodowy w naszej 
powojennej historii głęboko czu-
jemy wspólnotę naszych losów za-
pewniamy, że wbrew kłamstwom 
szerzonym w waszych krajach 
jesteśmy autentyczną 10-milio-
nową organizacją pracowników, 

Zgodnie z przepisami prawa 
pracy pracodawca jest obowiąza-
ny udzielić pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego w roku kalen-
darzowym, w którym pracownik 
uzyskał do niego prawo. Zgodnie 
z art. 163 k.p. urlopy powinny 
być udzielane zgodnie z planem 
urlopów. Jeżeli pracodawca nie 
sporządza planu urlopu - a jest 
to możliwe w sytuacji, gdy u pra-
codawcy nie działa zakładowa 
organizacja związkowa albo gdy 
zakładowa organizacja związkowa 
wyraziła na to zgodę - wówczas 
pracodawca ustala termin urlopu 
po porozumieniu z pracownikiem.

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu 
niewykorzystanego w terminie 
ustalonym w myśl art. 163 k.p. 
(czyli w terminie ustalonym w pla-
nie urlopów bądź po porozumie-
niu z pracownikiem) należy pra-

powstałą w wyniku robotniczych 
strajków. Naszym celem jest wal-
ka o poprawę bytu wszystkich 
ludzi pracy. Popieramy tych z was, 
którzy zdecydowali się wejść na 
trudną drogę walki o wolny ruch 
związkowy. Wierzymy, ze już nie-
długo wasi i nasi przedstawiciele 
będą mogli spotkać się w celu wy-
miany związkowych doświadczeń. 
Tekst został przyjęty 8 września.

Do „Posłania” odniosło się Biu-
ro Polityczne KC Komunistycznej 
Partii Związku Sowieckiego oraz 
organ KC KPZS „Prawda” bijąc 
na alarm o siłach kontrrewolucyj-
nych i antysocjalistycznych, któ-
re uczestniczyły w zjeździe „pod 
pozorem związku zawodowego” 
i przygotowały „otwarcie prowo-
kacyjny i bezczelny” tekst. Leonid 
Breżniew uznał je za dokument 
mogący wywołać zamieszki, „zak-
tywizować grupki różnego rodza-
ju odszczepieńców.

Biuro Polityczne KC PZPR 
16.09.81 r. opublikowało oświad-
czenie, w którym towarzysze oce-
nili, iż: „Jest to obłędna prowoka-
cja wobec sojuszników Polski. 

cownikowi udzielić 
najpóźniej do 30 
września następnego 
roku kalendarzowego. 
Zdaniem Sądu Najwyższego 
w takim przypadku pracodaw-
ca nie ma obowiązku uzgadniania 
z pracownikiem terminu wykorzy-
stania urlopu, lecz musi udzielić 
mu urlopu w terminie określonym 
w powołanym przepisie.

Nieudzielanie pracownikowi 
niewykorzystanego urlopu w ter-
minie przewidzianym w art.168 
k.p. w większości przypadków 
(poza przypadkami losowymi, np. 
chorobą pracownika) stanowić 
będzie wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika określone w 
art. 282 § 1 pkt 2 kodeksu pracy, 
zagrożone karą grzywny.
Stan prawny na 3.09.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Jak potwierdzić i uzupełnić swoje doświadczenie i kompetencje 
zawodowe? O tym będzie można się dowiedzieć podczas bezpłat-
nej konferencji w piątek 12 września w Gdańskim Parku Naukowo-
-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3. Spotkanie organizują Region 
Gdański NSZZ „S” w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą i firmą
Combidata w ramach projektu „Akademia Handlowa 50+” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Informacje i zapisy: d.wasielewski@solidar-
nosc.gda.pl Więcej...>>

Akademia Handlowa 50+
KONFERENCJA

Pomnik ks. prałata Hilarego 
Jastaka, kapelana „S” i patrioty 
stanął w Gdyni u zbiegu ulic Wła-
dysława IV i Batorego.

Uroczystego odsłonięcia pomni-
ka dokonali metropolita gdański 
abp Głódź, prezydent Gdyni Woj-
ciech Szczurek, przewodniczący 
NSZZ „S” Piotr Duda i prezes Po-

Pomnik KAPELANA

morskiej Inicjatywy Historycznej 
Andrzej Kołodziej. – Ks. Hilary Jastak 
był jak piękny, wielki duchem, pol-
ski dąb, który przez pięćdziesiąt lat 
wrastał w ziemię Gdyni. Był ostoją 
dla swoich parafian, dla gdynian,
dla wszystkich, którzy w tamtych 
trudnych czasach marzyli o wolnej 
Polsce – mówił prezydent Szczurek. 

– Postulaty były pisane pod 
władzę komunistyczną. Gdy wła-
dza komunistyczna usunęła się, 
dała nam miejsce na demokrację 
i wolność, to postulaty upadają 
wszystkie i idą do programów par-
tii politycznych. Kiedy słyszę, że 
postulaty są nie zrealizowane, to 
państwo nie żartujcie – mówił były 
prezydent RP Lech Wałęsa pod-
czas oficjalnego otwarcia ECS z
udziałem prezydenta Bronisława 
Komorowskiego.

Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ „S” przypomniał więc w imie-
niu 700 tys. członków Związku, że 
„Solidarność” nigdy nie schowa 
sztandarów. Ani do gablot, ani do 
szuflad, ani do ECS, ani do Sali BHP

Wałęsa i Duda W ECS
bo coraz więcej jest pracowniczych 
problemów.

– Nie zgadzam się, że postulaty 
były tylko straszakiem na komuni-
stów, że w 1989 r. straciły na war-
tości. Najlepszym podziękowaniem 
dla tych wszystkich, którzy w 1980 
walczyli o wolność, o poprawę 
warunków pracowniczych, jest ich 
wypełnienie. „Solidarność” była 
jest i będzie organizacją, która stoi 
na straży spraw pracowniczych - 
mówił Duda apelując by nie speł-
niła się ostatecznie wróżba Jacka 
Kaczmarskiego: Kary nie będzie 
dla przeciętnych drani/A lud ofia-
ry złoży nadaremnie/ Morderców 
będą grzebać z honorami/Na bru-
ku ulic nędza się wylęgnie…

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/akademia-handlowa-50-zapraszamy-na-konferencje-12-wrzesnia/
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