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W Brukseli w obronie
wolnych mediów

5 maja Przed siedzibą Parlamentu Europejskiego odbyła się
manifestacja w obronie wolnych
mediów. Zakończyło się także wysłuchanie ws. łamania wolności słowa w Polsce. Uczestnicy manifestacji skandowali: „Nie oddamy wam
Telewizji Trwam” oraz „Hańba”.
W czasie trwania manifestacji w
W trakcie wysłuchania w Parlamencie Europejskim głos zabrali
m.in. dziennikarze Jan Pospieszalski i Rafał Ziemkiewicz.

Dzień „Solidarności”
na EURO 2012

22 czerwca, dzień rozegrania
meczu ćwierćﬁnałowego w Gdańsku będzie „Dniem Solidarności na
EURO 2012”. Prezydent UEFA Michael Platini wraz z delegacją złożą
wizytę w Komisji Krajowej związku.

Solidarność – Solidaritet
polsko-norweska

Czy polskie ﬁrmy współpracujące z norweskimi partnerami respektują prawa pracownicze? Czy
Polacy są godziwie wynagradzani
za pracę w nadgodzinach? Na te
i inne pytania szukali odpowiedzi
związkowcy z Trójmiasta i Norwegii na spotkaniu w ZRG 6 maja br.

Skarga do MOP

Polska narusza prawo do strajku
– uważa NSZZ „Solidarność” i wraz
z OPZZ składa skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy. Bezpośrednią przyczyną skargi jest wydane przez sąd cywilny postanowienie
zakazujące organizowania oraz
prowadzenia strajku w LOT Aircraft
Maintenance Services. Na skutego
decyzji sądu z pracy zwolnionych
zostało 10 działaczy związkowych.

WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

26,7 proc.

Tylu jest zatrudnionych ma umowę na czas określony. Wkrótce już nie co czwarty, a co trzeci
pracownik będzie zatrudniony w taki sposób – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Polska
już zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem umów terminowych. Średnia unijna to
tylko 14,1 procent.

Emerytury
DO TRYBUNAŁU

Naszym
ZDANIEM

Pocztówką W RZĄD

12 czerwca
minie 25 lat od
pamiętnej dla
nas wszystkich
w Solidarności
i w całej Polsce
wizyty
Ojca
Świętego Jana
Pawła II na Wybrzeżu. Pamiętamy mszę świętą w Gdyni, spotkanie z młodzieżą 12 czerwca
na Westerplatte, czy z chorymi
Bazylice mariackiej. Ale punktem
kulminacyjnym była msza święta
na gdańskiej Zaspie z przesłaniem głównym do świata pracy. Warto przytoczyć parę zdań
aktualnych szczególnie dzisiaj:
„Praca to znaczy człowiek. Człowiek pracujący... Praca nie może
być traktowana nigdy i nigdzie,
jako towar, bo człowiek nie
może dla człowieka być towarem, ale musi być podmiotem”.
Te słowa szczególnie brzmią
dzisiaj, kiedy tylko w naszym regionie jest 110 tysięcy osób bez
pracy. Kiedy w sześciu powiatach
naszego województwa bezrobocie przekacza 20 procent. Kiedy
liczba miejsc pracy zgłaszanych
przez przedsiębiorców z miesiąca na miesiąc maleje, a już nawet prorządowe media piszą o
nowej polskiej biedzie i o tym, że
blisko siedem procent Polaków
żyje w skrajnym ubóstwie. Coraz
trudniej o dobre miejsca pracy,
a wysokie bezrobocie wykorzystywane jest do szantażowania
chcących podjąć pracę, czy pracujących, gdzie nie praca niestety jest towarem, ale człowiek jest
traktowany jako towar. Wyprzedziliśmy Hiszpanię w ilości zawieranych umów terminowych.
Wśród młodych ludzi do 24
roku życia 85 procent pracuje na
umowach śmieciowych, a ponad
20 procent PKB wytwarza się w
szarej streﬁe. Tych problemów
nie da się przesłonić mistrzostwami Europy. Ciesząc się – jak
mam nadzieje, ze zwycięstw naszej reprezentacji pamiętajmy o
tym, że wiele naszych koleżanek
i kolegów żyje w ubóstwie. Stadiony kosztowały 10 miliardów
złotych. a blokuje się pieniądze z
funduszu pracy na aktywne formy walki z bezrobociem.
Krzysztof Dośla

– Fakt, że prezydent Komorowski zwlekał przez tydzień z podpisaniem ustawy emerytalnej to tylko gra pozorów. Zastanowimy się
nad naszymi dalszymi działaniami. Związek rozważy zaskarżenie
ustawy do Trybunału Konstytucyjnego – mówił Krzysztof Dośla,
przewodniczący Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „S” podczas obrad, odbywających się 4 czerwca
w Sali Akwen.
Odpowiadając na apel abp.
Leszka Sławoja Głódzia „Solidarność” zrezygnowała z organizowania zgłoszonej wcześniej
w Urzędzie Miasta manifestacji,
która miała się odbyć 16 czerwca. Nie znaczy to jednak, że Region Gdański zaniechał wyrażania
sprzeciwu wobec polityki rządu
premiera Donalda Tuska. Jedno z
najbliższych działań będzie miało
miejsce już 9 czerwca.
– W tym dniu o godz. 11 zapraszamy do obejrzenia galerii
plakatów satyrycznych na obecną
ekipę rządzącą. Plakaty zostaną
powieszone na budynku „Solidarności” – informował przewodniczący ZRG. Napisy na nich będą w
języku angielskim tak, aby także

Co sądzi „Solidarność” o polityce rządu Donalda Tuska dowiedzą
się mieszkańcy Europy od Lizbony
po Moskwę. Kibice i turyści goszczący na Pomorzu podczas Euro
2012 będą mogli wysłać do swoich
znajomych wydane przez związek
pocztówki w języku angielskim.
Wydane w masowym nakładzie
kartki pocztowe będą kolportowane podczas EURO 2012. Akcja
rusza w sobotę. 9 czerwca miedzy
ﬁlarami budynku – siedziby związku przy
Wa ł a c h
Piastowskich 24
pojawi
się seria
rysunków
komentujących politykę rządu PO-PSL.
Całą galerię można
obejrzeć na
nowej przebudowa-

kibice z zagranicy mogli zapoznać się z „dokonaniami” rządu
PO–PSL.
Relacje na temat posiedzenia
Komisji Krajowej oraz Walnego
Zebrania Delegatów Regionu
Gdańskiego przedstawił Krzysztof
Dośla.
Ważną częścią posiedzenia
była prezentacja nowej strony
internetowej naszego Regionu,
którą przedstawił Jacek Rybicki,
członek Prezydium ZRG NSZZ „S”.
Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
zrelacjonował przebieg pikiety w
obronie polskiej szkoły, która miała miejsce 30 maja przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.
Przewodniczący Oświaty przypomniał także o idei Funduszu
Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Finał jego 10 już edycji
odbędzie się 27 sierpnia podczas
uroczystego posiedzenia Zarządu
Regionu Gdańskiego.
O sytuacji w Telekomunikacji
Polskiej i planowanych zwolnieniach mówił Wojciech Korytowski.
Natomiast o Stoczni Marynarki
Wojennej – Mirosław Kamieński.

nej stronie internetowej Regionu
Gdańskiego NSZZ Solidarność w
zakładce http://www.solidarnosc.
gda.pl/galeria-2/dobosz-jan/.
Strona zyskała nową szatę graﬁczną. Na nowej stronie znajdą
też internauci szereg informacji
z życia Związku, ciekawą publicystykę i wiele praktycznych porad.

O godności
PRACY

CYTAT tygodnia

Dlaczego należę do
„SOLIDARNOŚCI”?
ZBIGNIEW DARIUSZ MATUSZEWSKI,
przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” w Pomorskiej Spółce
Gazownictwa Sp. z o.o.
– Trzeba robić coś dla ludzi. Szczególnie, kiedy jest
się oddelegowanym do pracy związkowej. Do „Solidarności” wstąpiłem na jesieni 1980 roku, z nadzieją
i przekonaniem, że nadszedł czas zmian. Trzeba było się opowiedzieć
po jednej ze stron, trzeba było wybrać i ten wybór został przeze mnie
dokonany. I tak zostało na resztę życia. Teraz zajmują nas prace nad nowymi regulaminami pracy i układami zbiorowym. Trzeba pracodawców
przypilnować by nie chcieli przy okazji ograniczyć praw pracowniczych.
Ludzie się tego obawiają i z tymi obawami przychodzą do związku.

HISTORIA tak było

Pierwsza pielgrzymka
JANA PAWŁA II DO POLSKI

2 czerwca 1979 roku Ojciec
Święty przybył z dziewięciodniową pielgrzymką do Ojczyzny. Rok
później wybuchła „Solidarność”.
Komuniści nie mogli udawać, że
nic się nie stało 16 października
1978 r., gdy z okien Bazyliki św.
Piotra kardynał Pericle Felici obwieścił „Habemus papam”. Postanowili więc oswoić się z Polakiem
– papieżem.
Kardynał Stefan Wyszyński na
początku listopada 1978 roku w
katedrze św. Jana w stolicy obwieścił, że zaprosił Jana Pawła II do
odwiedzenia Ojczyzny. Ta wiadomość mocno zirytowała członków
Biura Politycznego KC PZPR. Komunistom wydawało się, że zdążą
się przygotować do odpowiedzi
na nieuchronne pytanie o termin
papieskiego przyjazdu. Prymas
Wyszyński już dwukrotnie zapraszał papieży do Polski. Władze
komunistyczne nie wyraziły zgody
na przyjazd papieża Pawła VI.
Tym razem władze PRL ugięły się wobec sytuacji, że papież
jest Polakiem, więc nie można go
nie wpuścić do Ojczyzny. W ekipie
Edwarda Gierka zapanowało przekonanie, że zapanują nad sytuacja

i pokażą swoja otwartość wobec
Zachodu. Towarzysze z Moskwy
dostali zapewnienie - sytuacja jest
pod kontrolą. Po negocjacjach
ostatecznie strony – kościelna i
rządowa, uzgodniły termin pielgrzymki na 2 – 10 czerwca 1979 r.
Uzgodniono tez trasę wizyty Ojca
Świętego, wyłączając z niej tzw.
Ziemie odzyskane. W sobotę 2
czerwca Jan Paweł II odprawił na
placu Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego) w Warszawie mszę świętą.
Wobec zgromadzonych na placu i
sąsiednich ulicach ponad pół miliona wiernych i niezliczonej rzeszy rodaków przed telewizorami
padły słowa: „Wołam wraz z wami
wszystkimi: Niech zstąpi Duch
Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I
odnowi oblicze ziemi…tej ziemi!”.
Polska żyła papieżem. „Policzyliśmy
się, zobaczyliśmy, że nie jesteśmy
samotni” – mówiono. W czasie tej
pielgrzymki Ojciec Święty odwiedził po Warszawie także Gniezno,
Częstochowę, Kraków, Kalwarię
Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim oraz Nowy Targ. Dla nas jest jasne - bez Czerwca 1979 nie byłoby
Sierpnia 1980 i „Solidarności”.

Loża prezydencka NIE DLA PREZYDENTA

Prezydent Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk wybierają się na mecz otwarcia Polska-Grecja. Nie zasiądą jednak w
prezydenckiej loży. W honorowej
loży będzie bowiem siedział rosyjski oligarcha Roman Abramowicz
i jego goście. Trwają więc poszukiwania krzeseł. godnych głowy
państwa i szefa rządu.
– Nie obawiałbym się o miejsce dla pana prezydenta i pana
premiera, bo na pewno będą to
bardzo dobre miejsca – zapewnił
rządowy rzecznik Paweł Graś.
Prezydent Bronisław Komorowski już ma gotowe wytłumaczenie – loża prezydencka jest
tam, gdzie jest prezydent.

– W Polsce loża prezydencka
będzie tam, gdzie ja będę siedział.
Jeżeli się coś nazywa w Polsce prezydenckie, nawet ser Prezydent,
to nie jest moją własnością. Ale
tam, gdzie ja będę w czasie tych
wydarzeń sportowych, tam jest
miejsce prezydenckie – przekonywał prezydent Komorowski podczas telewizyjnego wywiadu.
Na szczęście na prezydenta
Komorowskiego na meczu Polska – Rosja, który odbędzie się
12 czerwca, w dzień rosyjskiego
święta narodowego, nie pojawi
się na widowni prezydent Władimir Putin. Bo która loża byłaby
prezydencka?

Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest
zdecydowanie najważniejszy.

ZAPYTAJ prawnika

Jan Paweł II,
za „Uważam Rze”

Urlop wypoczynkowy
W OKRESIE
WYPOWIEDZENIA
W okresie wypowiedzenia
umowy o pracę pracownik jest
obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w
tym okresie pracodawca udzieli
mu urlopu (art. 167 1 kodeksu
pracy)
Przepis ten daje pracodawcy
swobodę udzielenia pracownikowi
urlopu wypoczynkowego w okresie
wypowiedzenia poza ustalonym
wcześniej planem urlopów (wcześniejszym uzgodnieniem z pracownikiem okresu wykorzystania
urlopu wypoczynkowego). Decyzję
w tym zakresie podejmuje sam pracodawca, bez konieczności porozumienia lub uzgodnienia z pracownikiem. W takiej sytuacji pracownik
jest obowiązany wykorzystać urlop
w okresie wypowiedzenia.
Inaczej mówiąc, udzielenie
urlopu w okresie wypowiedzenia

zależne jest jedynie
od woli pracodawcy, której pracownik nie
może się sprzeciwić.
W okresie wypowiedzenia
pracownikowi może zostać udzielony cały przysługujący u danego
pracodawcy urlop wypoczynkowy
zaległy oraz bieżący ustalony proporcjonalnie do przepracowanej
części roku, w którym ustaje stosunek pracy.
Zastąpienie urlopu wypoczynkowego ekwiwalentem pieniężnym (art. 171 k.p.) jest możliwe
wyjątkowo - tylko wówczas, gdy
dochodzi do deﬁnitywnego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przed wykorzystaniem
przysługującego pracownikowi
urlopu.
Maria Szwajkiewicz
Stan prawny na 5.06.2012 r.

Renta – OBIEKT POŻĄDANIA
po pseudoreformie rządu
Tuska
Renty mogą się okazać znacznie wyższe niż emerytury po zmianach. Będą wyliczane według
dotychczasowych starych zasad
– informuje „Rzeczpospolita”.
„Rzeczpospolita” zauważa, że
renty nadal będą wyliczane według dotychczasowych starych zasad. A te są zdecydowanie korzystniejsze niż nowy sposób ustalania
emerytur. Renty, jak podaje dziennik, staną się więc prawdziwym
obiektem pożądania, zwłaszcza
że rząd wydłużył wiek emerytalny do 67 lat. Będzie to bezpieczna, socjalna ewakuacja z rynku
pracy. Rencistów, zamiast maleć,
może przybywać. Widać po raz
kolejny chaos w działaniach rządu i nieprzemyślany, realizowany
ad hoc ruch podwyższający wiek
emerytalny, określony jako tzw.
reforma.
– Na razie resort pracy nie planuje żadnych zmian w systemie
wyliczania rent. W efekcie mimo
podwyższenia wieku emerytalnego w budżecie nie pojawią się
oszczędności. Po pierwsze, gdyby

iBiS

zasady wyliczania renty zostały
ustalone na wzór emerytur, to tylko w ciągu najbliższych ośmiu lat
ZUS mógłby wydać na te świadczenia około 10 mld zł mniej.
Po drugie, Polacy – zwłaszcza
po decyzji o wydłużeniu wieku
emerytalnego – będą się masowo
ubiegać o te świadczenia – zauważa „Rzeczpospolita”.
Przeciętna renta w kwietniu
2012 wynosi 1416 zł. Pracownicy,
zamiast pracować dłużej, będzie
uciekać na wcześniejszą, wyższą
rentę. W skrajnym przypadku
renty, wbrew logice i zdrowemu
rozsądkowi, mogą być wyższe
niż emerytury. Z wyliczeń dokonanych przez dział ekonomiczny
„Rzeczpospolitej” wynika, że 67-letni mężczyzna zarabiający średnią krajową i pracujący 43 lata,
odchodząc na emeryturę, otrzyma
około 1850 zł. Jeśli trzy lata wcześniej dostanie z ZUS rentę, będzie
mógł liczyć na około 2200 zł. Nie
dość, że będzie pracował krócej,
to dostanie z ZUS więcej.
(ASG)
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