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

68 proc.
Tylu Polaków jest przeciwnych wprowadzeniu euro w Polsce. Unijną walutę akceptuje 
24 proc. badanych (CBOS).iBiS
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Nowy SZTANDAR
Cenimy niepodległość

Polacy uważają 11 listopada za 
najważniejsze święto państwowe. 
Cenią również Święto Konstytucji 
3 maja. Za trzecie najważniejsze 
święto uznają 16 października 
– rocznicę wyboru Karola Wojtyły 
na papieża. Więcej...>>

Stop 67!
Ponad 100 tys. Belgów (a jest 

ich tylko 11 mln) protestowało  
6 listopada przeciw planom pod-
niesienia wieku emerytalnego do 
67 lat oraz likwidacji corocznej in-
deksacji płac i świadczeń społecz-
nych. Manifestację zorganizowały 
związki zawodowe, w tym chadecki 
CSC. Brawo Belgowie! Więcej...>>

Długie bezrobocie
Stopa bezrobocia rejestrowane-

go na Pomorzu wyniosła we wrze-
śniu 1,2 proc. i była o 0,1 proc. 
niższa niż w sierpniu – podał Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 
Niestety, aż 54,6 proc. z ponad 95 
tys. osób bez pracy to długotrwale 
bezrobotni. Prawo do zasiłku ma 
tylko 11,4 proc. bezrobotnych! 
Więcej...>>

Zabójczy stres
Z powodu chorób układu krą-

żenia – zawałów i udarów mózgu 
– Polacy umierają 10 razy częściej 
niż Francuzi. Jednym z głównych 
czynników prowadzących do zgo-
nów jest stres w pracy – informuje 
„Tygodnik Solidarność”. Według 
badań Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) 22 proc. zaburzeń 
stanu zdrowia i 60 proc. zwolnień 
chorobowych w Unii Europejskiej 
jest skutkiem stresu zawodowe-
go. Kosztuje on gospodarkę UE 
ponad 20 mld euro rocznie.

Więcej...>>

Idzie spowolnienie?
Ponad 22 proc. małych i śred-

nich przedsiębiorstw obawia się 
pogorszenia swojej sytuacji fi-
nansowej do końca roku – podała 
„Rzeczpospolita”. To aż o 9 proc. 
więcej niż kwartał wcześniej. 
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„Bez strachu, ale z rozwagą” – 
to hasło, wizerunek Matki Boskiej 
Częstochowskiej, napis „Solidar-
ność” oraz gdańskie lwy widnieją 
na nowym sztandarze KM NSZZ 
„S” Stoczni Remontowa Shipbuil-
ding. Sztandar poświęcił 11 listo-
pada podczas mszy św. w Bazylice 
Mariackiej w Gdańsku biskup po-
mocniczy Archidiecezji Gdańskiej 
ks. bp Wiesław Szlachetka.

Potrzeba przygotowania nowe-
go proporca powstała po konsoli-
dacji Grupy Remontowa i zmiany 
nazwy Stoczni Północnej na Re-
montowa Shipbuilding w 2011 r.

– Zapewniam, że pod sztanda-
rem Stoczni Północnej im. Bohate-

rów Westerplatte dochowaliśmy 
przysięgi złożonej przed Bogiem 
i członkami „S”. Na nowym sztan-
darze umieściliśmy gdańskie lwy 
oraz hasło „Bez strachu, ale z roz-
wagą”, które od 1980 r. przyświe-
ca nam w realizowaniu zadań 
związkowych. Uroczyste poświę-
cenie sztandaru w 96 rocznicę 
odzyskania niepodległości przez 
Najjaśniejszą Rzeczpospolitą jest 
dla nas wyzwaniem do kontynu-
owania działalności związkowej, 
a przysięga z 1980 r. jest dla nas 
nadal obowiązująca – dziękował 
Krzysztof Żmuda, przewodniczą-
cy KM NSZZ „S” Stoczni Remonto-
wa Shipbuilding. Więcej...>>

Idź NA WYBORY!
Wybory samorządowe już w 

najbliższą niedzielę 16 listopada! 
Będziemy wybierać radnych gmin, 
miast, powiatów i Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego oraz wój-
tów, burmistrzów i prezydentów 
miast. Wcześniej warto poświęcić 
trochę czasu na zapoznanie się 
z programami kandydatów. 

W tegorocznych wyborach 
kandyduje wielu członków „Soli-
darności”. Ich sylwetki i progra-
my można znaleźć w specjalnej 
wkładce w najnowszym numerze 
„Magazynu Solidarność” oraz na 
stronach www Regionu Gdańskie-

go NSZZ „S”. 
Dotychczaso-
wa aktywność 
c z ł o n k ó w 
Związku gwa-
rantuje, że głos 
na ludzi NSZZ 
„Solidarność” 
nie będzie 
głosem zmar-
nowanym. Wy-
bierzmy „Soli-
darność”!
Zobacz kan-
dydatów „S” w swoim okręgu 
wyborczym...>>

Dialog na nowo
Wspólna deklaracja pomorskich 

organizacji pracodawców i pra-
cowników ws. przepisów prawa 
regulujących dialog społeczny oraz 
formuły jego funkcjonowania w Pol-
sce najprawdopodobniej zostanie 
podpisana w Gdańsku w przyszłym 
tygodniu. – Zasadnicza treść doku-
mentu została już wypracowana. 
Strony zgodziły się, że przyczynami 
kryzysu dialogu społecznego w na-
szym kraju stały się w ostatnich 

latach mała skuteczność działań 
i nierozwiązane problemy społeczne 
– podkreśla uczestniczący w kolejnej 
turze rozmów, która odbyła się 12 li-
stopada, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S” Krzysztof Dośla. W rozmo-
wach uczestniczą przedstawiciele 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej, Po-
morskiego Związku Pracodawców 
Lewiatan, Pracodawców Pomorza, 
NSZZ „S”, OPZZ, Forum Związków 
Zawodowych.

Naszym
ZDANIEM

Wybory sa-
m o r z ą d o w e 
mają inny cha-
rakter od tych 
o g ó l n o k r a j o -
wych. Mierzy się 
je trochę inną 

miarą. W tym przypadku wy-
bieramy ludzi, których znamy 
– tych, których spotykamy na 
ulicy albo wręcz naszych są-
siadów. Ten wybór jest bliższy, 
a nawet – zaryzykowałbym – 
ważniejszy, ponieważ działania 
i decyzje przyszłych samorzą-
dowców będą miały naprawdę 
bezpośredni wpływ na życie 
w naszych miejscowościach. 
To często do osób, które wy-
bierzemy 16 listopada, będzie-
my się w pierwszej kolejności 
zwracać o pomoc z naszymi 
problemami.

Dlatego tak ważne jest, 
abyśmy spośród kandydatów 
wybrali osoby najmądrzejsze 
i najbardziej uczciwe. Dla mnie 
jako związkowca bardzo waż-
ne jest również prospołeczne 
nastawienie kandydatów. Czy 
będą interesowali się najważ-
niejszymi sprawami mieszkań-
ców, pracowników?

Takie osoby można znaleźć 
wśród członków „Solidarności”, 
którzy startują w tegorocznych 
wyborach samorządowych. 
Kandydaci z doświadczeniem 
związkowym dają gwarancje 
prospołecznej działalności po 
ewentualnym wyborze. Oni na 
pewno będą blisko ludzi, bli-
sko problemów pracowników 
i osób bezrobotnych.

Roman Kuzimski

WAŻNY  
WYBÓR

W wyborach samorządowych, 
głównie jako kandydaci na bur-
mistrzów i prezydentów, startują 
również obecni parlamentarzyści. 
Na uruchomionej przez „Soli-
darność” stronie w ramach akcji 
„Sprawdzam polityka” można 
zobaczyć, jak głosowali oni w naj-
ważniejszych dla pracowników 
sprawach – m.in. podniesienia 
wieku emerytalnego, prawa do 
swobodnych zgromadzeń, prawa 
pracy itp. 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/belgowie-protestuja-przeciwko-wydluzeniu-wieku-emerytalnego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-na-pomorzu-nieznacznie-spadlo-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stres-w-pracy-zabija
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bez-strachu-ale-z-rozwaga-nowy-sztandar-s-w-remontowa-shipbuilding
http://www.solidarnosc.gda.pl/wybory-samorzadowe-2014-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swieto-niepodleglosci-wygrywa
http://www.sprawdzampolityka.pl/
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Czy po tych wyborach obudzimy się  w innej 

Polsce? Może pierwszy raz od ponad 20 lat, 
kiedy wybieramy władzę samorządową, 

najbliższe wybory mają szerszy wymiar. 
Mogą przesądzić o całkowitej zmia-

nie warty, czyli również wyborach 
parlamentarnych za rok i trwałej 

zmianie układu politycznego 
w kraju. 

Jerzy Kłosiński 
„Tygodnik  

Solidarność”  
nr 32/2014

„SOLIDARNOŚĆ” U OJCA ŚWIĘTEGO

ZAPYTAJ prawnika

CZAS PRACY  
W ROLNICTWIE

Okresy rolne – jako okresy uzu-
pełniające, mogą być doliczane do 
stażu ogólnego (okresów składko-
wych i nieskładkowych) również 
dla ubezpieczonych ubiegających 
się o emeryturę w wieku obniżo-
nym z tytułu pracy w szczegól-
nych warunkach (art. 184 ustawy 
o emeryturach i rentach z FUS).

W myśl ustawy emerytalnej 
(art. 10), przy ustalaniu prawa do 
emerytury oraz przy obliczaniu jej 
wysokości uwzględnia się rów-
nież przypadające przed dniem 
1 stycznia 1983 roku okresy pra-
cy w gospodarstwie rolnym po 
ukończeniu 16 roku życia, jeżeli 
okresy składkowe i nieskładkowe, 
ustalone na zasadach określonych 
w art. 5-7, są krótsze od okresu 
wymaganego do przyznania eme-
rytury, w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia tego okresu.

W judykaturze utrwalony jest 
pogląd, że osoba, która ubie-
ga się o zaliczenie okresu pracy 

w gospodar-
stwie rolnym 
do stażu winna 
spełniać kryteria do-
mownika. Domowni-
kiem jest zaś osoba bliska 
rolnikowi, która ukończyła 
16 lat, pozostaje z rolnikiem 
we wspólnym gospodarstwie 
domowym lub zamieszkuje na 
terenie jego gospodarstwa oraz 
stale pracuje w tym gospodar-
stwie rolnym i nie jest związana 
z rolnikiem stosunkiem pracy. 
Nadto osoba taka winna wykony-
wać pracę w gospodarstwie rol-
nym w wymiarze nie niższym, niż 
połowa ustawowego czasu pracy 
pracowników, tj. minimum 4 go-
dziny dziennie (por. wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 10 maja 2000 
r. II UKN 535/99).

Stan prawny na 12.11.2014.
Maria Szwajkiewicz

NSZZ „Solidarność” wspólnie 
z kilkudziesięcioma organizacjami 
społecznymi zwróciła się do pre-
mier Ewy Kopacz z apelem o pod-
jęcie prac nad zmianami prawa 
dot. referendów obywatelskich 
i obywatelskiej inicjatywy usta-
wodawczej. List w tej sprawie do 
szefowej rządu wystosował prze-
wodniczący „S” Piotr Duda.

„Solidarność” podkreśla, że 
istotą demokracji jest bezpośredni 
udział obywateli w decydowaniu 
o najważniejszych sprawach. W li-

ście do Ewy Kopacz Piotr Duda 
przypomina, że w ostatnich la-
tach koalicja PO-PSL wyrzuciła do 
kosza wszystkie inicjatywy oby-
watelskie, mimo że tylko w roku 
2012 podpisało się pod nimi ok. 
5 mln Polaków!

Związek postuluje, aby referenda 
związane z inicjatywami obywatel-
skimi były obligatoryjne po zebra-
niu odpowiedniej liczby podpisów 
poparcia i deklaruje gotowość do 
merytorycznej pracy nad projektami 
w tej sprawie. Więcej...>>

Głos OBYWATELI
Czy zmienią się zasady od-

bierania przez pracowników dni 
wolnych za święta przypadające 
w sobotę? Chce tego część praco-
dawców, którzy uważają, że dzień 
wolny można „podzielić”, np. 
ujmując pracownikom po dwie 
godziny z czterech dniówek, a na-
wet po jednej godzinie z ośmiu 
dni pracy. Jeśli taka interpretacja 
Kodeksu pracy weszłaby do prak-
tyki działalność gospodarczej, pra-
cownicy musieliby przychodzić do 
pracy bez zmian, skróceniu uległby 
jedynie jej czas przez kilka dni.

Państwowa Inspekcja Pracy jest 
przeciwna pomysłowi, uznając, 
że w takiej sytuacji zgadzałaby się 
wprawdzie miesięczna liczba go-
dzin pracy, jednak naruszona zo-

Dzień wolny NA RATY

stałaby miesięczna liczba dni pracy. 
– Sobota, będąca również dniem 
świątecznym, staje się dniem wol-
nym z tytułu święta, a nie dniem 
wolnym z tytułu przeciętnie 5-
-dniowego tygodnia pracy. W tej 
sytuacji pracownicy pracowaliby co 
najmniej o jeden dzień za dużo – 
uzasadniała na łamach „Dziennika 
Gazety Prawnej” Barbara Kaszycka, 
rzecznik Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Kielcach. Więcej...>>

Wyrazy poparcia, szacunku i so-
lidarności z protestującymi związ-
kowcami z Kopalni Soli „Solino”, 
należącej do Grupy Orlen, którzy 
od ponad 20 dni głodują, wyraził 7 
listopada Zarząd Regionu Gdańskie-
go NSZZ „S”. W przyjętym stanowi-
sku ZRG wyraża oburzenie „szykana-
mi wobec pracowników walczących 
o swoje prawa, które doprowadziły 
do tak skrajnej formy protestu zde-
sperowanych związkowców”. „Fakt, 
że dochodzi do tego w firmie o ta-
kiej renomie, której właścicielem jest 
Skarb Państwa pokazuje dobitnie, 
na czym ma polegać dialog w ro-

zumieniu naszych władz” – czytamy 
w stanowisku ZRG NSZZ „S”.

Obecnie głoduje 6 związkow-
ców. Część z nich zastąpiła kole-
gów, którzy wcześniej z powodu 
głodówki zostali odwiezieni do 
szpitala. W czwartek 13 listopa-
da w Inowrocławiu odbędzie się 
manifestacja pracowników ko-
palni „Solino”. Bronią oni swoich 
miejsc pracy po tym, gdy w maju 
zarząd firmy wypowiedział układ
zbiorowy pracy i zaproponował 
nowe, niekorzystne dla górników 
warunki pracy i płacy.

Stanowisko ZRG...>>

SOLIDARNOŚĆ z „Solino”

Ponad 10 tys. 
członków i sympa-
tyków „Solidarno-
ści” wzięło udział 
w pielgrzymce do 
Rzymu 11 listopa-
da 1996 r., w rocz-
nicę odzyskania 
przez Polskę nie-
podległości. Związ-
kowcy wzięli m.in. 
udział we mszy 
św., którą w ba-
zylice Św. Piotra 
odprawił krajowy 
duszpasterz ludzi 
pracy abp Tadeusz 
Gocłowski. Obec-
ni byli również prymas Polski kard. 
Józef Glemp i kard. Franciszek Ma-
charski, a przede wszystkim papież 
Jan Paweł II, który w trakcie swojego 
przemówienia przypomniał pierw-
szą wizytę delegacji „S” w Rzymie 
w styczniu 1981 r. oraz mszę św. na 
gdańskiej Zaspie w 1987 r.

„Ów historyczny zryw polskich 
robotników, jaki dokonał się przed 
szesnastu laty na polskiej ziemi, za-
pisał się na kartach współczesnej 
historii. To właśnie dzięki solidar-
nej postawie ludzi pracy nastąpi-
ły w roku 1989 radykalne zmiany 
społeczne i polityczne na naszym 
kontynencie, które w konsekwen-

cji przyniosły wolność, suweren-
ność i niepodległość Polsce i naro-
dom Europy Środkowej po długich 
dziesiątkach lat rządów totalitar-
nego systemu komunistycznego. 
Nie wolno nam tego zapomnieć” 
– mówił o „Solidarności” Jan Pa-
weł II. Ówczesny przewodniczący 
Związku Marian Krzaklewski za-
pewnił Ojca Świętego, że „S” nie 
zejdzie z drogi obranej w 1980 r. 
– drogi wiary, solidarności i uczci-
wości. „Chcemy przeciwstawiać 
się złu, które ciągle zagraża Pol-
sce i światu. Jest to nasz pierwszy 
chrześcijański obowiązek” – mówił 
w imieniu „S” Marian Krzaklewski.

Watykan, 11 listopada 1996 r. 
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ANNA WIRSKA, OM NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Gdańsku

– Wstąpiłam do „Solidarności”, aby pomóc roz-
wiązać problemy pracowników, zwłaszcza w oświa-
cie, gdzie pracuję, ale nie tylko. W Związku znalazłam 
ludzi, którzy nie godzą się na niegodne traktowanie 

pracowników. Chcę walczyć z tą patologią i stosującymi ją pracodaw-
cami. Naturalną konsekwencją takiej działalności była decyzja o udziale 
w wyborach samorządowych do Rady Miasta Gdańska.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-chce-prawdziwej-demokracji-list-piotra-dudy-ewy-kopacz
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dzien-wolny-podzielony-na-raty
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-z-protestujacymi-w-kopalni-soli-solino
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