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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Rzecznik „S” w radiu 
o rynku pracy 

Szacowana stopa bezrobocia 
w Polsce jest najniższa od trzech 
dekad, choć... – pracownicy są źle 
wykorzystywani – zwraca uwagę 
Marek Lewandowski, rzecznik 
NSZZ „Solidarność”.  Rozmowa 
na temat rynku pracy, inwestycji, 
dzięki którym nowe miejsca pra-
cy powstają oraz zwiększającej 
się automatyzacji odbyła się na 
antenie Radia Gdańsk we wtorko-
wy poranek. - Zawsze lepiej, gdy 
bezrobocie jest niskie, ponieważ 
to stymuluje. Ale powtarzam, że 
w Polsce nie brakuje pracowni-
ków, tylko są źle wykorzystywani 
i przepracowani – mówił Marek 
Lewandowski w programie Lu-
dzie i pieniądze. Więcej...>> 

Decyzja w sprawie 
składek ZUS później

Jak zapowiedział premier Ma-
teusz Morawiecki, decyzja w spra-
wie planowanego zniesienia 
limitu składek na ZUS powyżej 30-
-krotności przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce została prze-
sunięta na okres po wyborach. 
Przypomnijmy, że rozwiązaniu 
sprzeciwiła się „Solidarność”, a tak-
że Związek Pracodawców i Przed-
siębiorców. – Podpisaliśmy się 
pod wspólnym apelem, ponieważ 
uważamy, że to jest złe rozwiąza-
nie, które zepsuje nam cały system 
emerytalno-rentowy – tłumaczył 
niedawno szef „Solidarności” Piotr 
Duda.

Życzą i dziękują
Międzyregionalna Sekcja 

Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” z siedzibą w Gdańsku 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
składa wszystkim pracownikom 
oświaty podziękowania i życzy 
wszelkiej pomyślności. Za nami 
trudny czas w oświacie, zaś przed 
nami nowe wyzwania. We wszyst-
kich tych sprawach staramy się 
zabierać głos, przedstawiać swoje 
stanowisko, wpływać na rozwią-
zania służące ludziom oświaty, 
uczniom. 

Więcej...>>

Gdańska „S” popiera 
protest pocztowców

W imieniu Nie-
zależnego Samo-
rządnego Związku 
Z a w o d o w e g o 
„Solidarność”, ale 
również i w wła-
snym, zwracam się 

z apelem o czynny udział w nadcho-
dzących wyborach, które są nie tylko 
aktem obywatelskiego obowiązku, 
ale przede wszystkim przejawem pa-
triotyzmu i odpowiedzialności. 

W najbliższą niedzielę stanie-
my przed wyborem ludzi i ugrupo-
wań, które nie tylko będą sprzyjać 
realizacji naszych postulatów, ale 
które też dadzą rękojmię obrony 
tego, co przez ostatnie cztery lata 
wywalczyła „Solidarność”. 

Przywrócony obniżony wiek 
emerytalny, zniesienie syndromu 
pierwszej dniówki, minimalna staw-
ka godzinowa, dynamiczny wzrost 
minimalnego wynagrodzenia, wy-
łączenie z niego dodatku stażowe-
go i dodatków za pracę nocną, mi-
nimalne wynagrodzenie zasadnicze 
dla pracowników niemedycznych, 
klauzule społeczne w zamówie-
niach publicznych, odmrożenie 
płac w budżetówce, ochrona kobiet 
w ciąży zatrudnionych w agencjach 
pracy tymczasowej, wolne niedziele 
w handlu, odmrażanie odpisu na 
ZFŚS, pluralizm związkowy w służ-
bach mundurowych, lepsza ochro-
na przed bezprawnym zwolnieniem 
i dłuższy okres odwoławczy, czę-
ściowe podniesienie kwoty wolnej 
od podatku dla najuboższych, re-
prezentatywność organizacji związ-
kowych na poziomie zakładów oraz 
wielkie programy społeczne, to 
najważniejsze z naszych osiągnięć. 
Pamiętajmy jednak, że nic nie jest 
dane raz na zawsze. 

Szanując suwerenne decyzje 
każdego naszego Członka i Sym-
patyka, NSZZ „Solidarność” nie 
wskazuje konkretnego ugrupo-
wania, ale postulaty i wartości, 
o które walczymy, a które nie będą 
możliwe do zrealizowania z ugru-
powaniami je zwalczającymi. 

Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej  

NSZZ „Solidarność”

Idźmy głosować
NASZYM ZDANIEM

Trwa akcja polegająca na zaję-
ciu sali w siedzibie Poczty Głównej 
w Warszawie. Był to jeden z tema-
tów, które zostały poruszone pod-
czas poniedziałkowego zebrania 
Zarządu Regionu Gdańskiego. 
Przypomnijmy, że związkowcy we-
szli w spór zbiorowy w marcu. Nie 
satysfakcjonuje ich podniesienie 
pensji najmniej zarabiających do 
2600 zł, gdyż tyle i tak otrzymają 
od stycznia. Członkowie Zarządu 
Regionu przyjęli stanowisko po-
pierające postulaty pocztowców.  

– Wzywamy Zarząd Poczty Pol-
skiej do podjęcia konstruktywnego 
i merytorycznego dialogu w celu 

zawarcia stosownego porozumienia 
– czytamy w stanowisku Zarządu 
RG NSZZ „Solidarność”. – Jednocze-
śnie popieramy akcje protestacyjne. 
Apelujemy również do rządu RP, jako 
właściciela spółki, o podjęcie nie-
zwłocznych działań wyjaśniających 
antyspołeczną i antyzwiązkową po-
stawę Zarządu Poczty Polskiej. Argu-
menty o braku możliwości zwiększe-
nia wynagrodzeń z powodu sytuacji 
�nansowejniesądozaakceptowania
zwłaszcza w kontekście oczekiwań 
właściciela, deklarującego zwiększe-
nie dostępności obywateli do usług 
pocztowych świadczonych przez PP. 
Więcej...>>

Wybory do Sejmu i do Senatu 
będą odbywać się 13 październi-
ka od godz. 7 do 21. Otrzymamy 
dwie karty (białą i żółtą) ze wszyst-
kimi nazwiskami. Oddajemy głos 
na kandydata z listy wybranego 
komitetu, stawiając znak dwóch 
przecinających się linii (znak „X” 
lub krzyżyk). 

Wybierając osobę do Sejmu 
głosujemy tylko na jedną listę kan-
dydatów, stawiając na karcie do 
głosowania znak „X” w kratce znaj-
dującej się z lewej strony nazwiska 
wyłącznie jednego z kandydatów 
z danej listy. Analogicznie do Se-
natu – stawiamy „X” w polu obok 
wskazanego kandydata. 

Mandaty otrzymają osoby, 
które zdobędą najwięcej głosów 
w systemie proporcjonalnym. In-
nymi słowy „premię” otrzymuje 

Decyzja w niedzielę

największy, a głosowanie na po-
mniejsze ugrupowania sprawia, 
że podział mandatów może być 
znacznie bardziej wyrównany. To 
z kolei skutkuje np. brakiem możli-
wości samodzielnych rządów przez 
największe ugrupowanie. 

Najważniejsze to oddać głos na 
kandydata, który jest wiarygodny 
i znany nam ze swojej działalności. 

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rzecznik-solidarnosci-o-rynku-pracy-w-radiu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanska-solidarnosc-popiera-protest-pocztowcow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zycza-dziekuja-pracownikom-oswiaty


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
10 procent

WYDARZYŁO SIĘ
 7.10.1918 r.  

Rada Regencyjna 
ogłosiła niepodle-
głość Polski.

 7.10.1926 r.  
Rada Miejska 
w Gdyni podjęła 
uchwałę o budowie 
w mieście przemy-
słu stoczniowego.

 13.10.1982 r.  
Podczas demon-
stracji w Nowej 
Hucie został 
zastrzelony przez 
funkcjonariusza SB 
20-letni Bogdan 
Włosik

Junta delegalizuje „Solidarność”
HISTORIA 1982
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PRAWNIK WYJAŚNIA

8 października 1982 roku 
Sejm przy 12 głosach przeciwnych 
i 10 wstrzymujących się uchwala 
„Ustawę o związkach zawodowych 
i organizacjach rolników”. W świe-
tle tej ustawy wszystkie związki za-
wodowe istniejące przed 13 grud-
nia 1981 roku, w tym „Solidarność”, 
zostają rozwiązane, a rolnikom 
indywidualnym w ogóle nie przy-
znaje się prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe. 

Od dnia powstania „Solidarno-
ści” władze PRL-u robią wszystko, 
aby zniszczyć wielomilionową or-
ganizację. Nie udało się „rozsadzić” 
Związku od wewnątrz wprowa-
dzając swoich agentów do struk-
tur, ani też siłowo, wprowadzając 
stan wojenny, aresztując bądź 
internując wiele tysięcy działaczy. 
Postanowiono więc „Solidarność” 
zlikwidować administracyjnie 
uchwalając odpowiednią ustawę. 

Po uchwaleniu ustawy, Tym-
czasowa Komisja Koordynacyj-
na NSZZ „Solidarność” wydaje 
oświadczenie w którym zaznacza, 
że „NSZZ „S” może być rozwiązany 
jedynie na mocy decyzji swoich 

członków. Związek nasz istnieje 
i nadal będzie działać na rzecz 
Samorządnej Rzeczpospolitej”. 
Konwencja nr 87 Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy dotycząca 
wolności związkowej i ochrony 
praw związkowych z 1948 roku 
raty�kowana przez władze PRL-u
w 1956 roku stanowi, iż organiza-
cje pracodawców i pracowników 
powinny być wolne od wszelkiej 
arbitralnej ingerencji ze strony 
państwa, polegające na zawiesza-
niu lub rozwiązywaniu ich w dro-
dze administracyjnej albo na prze-
szkadzaniu w działalności np. na 
drodze uchwalania lub stosowa-
nia przepisów prawnych. 

Uchwała Rady Państwa z 12 paź-
dziernika 1982 roku ustalała nazwy 
nowo powstałych związków zawo-
dowych. Zgodnie z jej postanowie-
niami nazwa nowo powstającego 
związku powinna zawierać wyłącz-
nie wyrazy: „Związek zawodowy pra-
cowników…” i dalej nazwę danego 
zakładu pracy. Wyjątek uczyniono 
jedynie dla Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, który mógł zacho-
wać swoją strukturę i nazwę.

Dla mnie, podobnie jak dla większości polskich pracowników, zapowiedź 
dużego przyspieszenia wzrostu płac, stymulowanego wzrostem płacy 
minimalnej, jest celną odpowiedzią na oczekiwania ludzi. Odrzucamy 
model gospodarczy Polski jako kraju niskich pensji. 

Janusz Śniadek, poseł PiS 

Taką podwyżkę w tym roku (oraz zapewnienie 6-proc. podwyżki w przy-
szłym) otrzymali muzealnicy, archiwiści i bibliotekarze. Porozumienie zo-
stało podpisane w Warszawie przez ministra kultury oraz „Solidarność”.  

W światowy dzień turystyki, 
obchodzone corocznie 27 wrze-
śnia, ustanowione przez organi-
zację ONZ, warto przypomnieć 
najważniejsze kwestie, o których 
każdy turysta powinien wiedzieć 
udając się w podróż.

Wyjeżdżając za granicę należy:
 dowiedzieć się więcej na temat 

miejsca podróży, np. w serwisie 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych „Polak za granicą”, który jest 
dostępny pod adresem www.
polakzagranica.msz.gov.pl,

 zapoznać się z przepisami cel-
nymi i wymogami sanitarnymi 
obowiązującymi przy przekra-
czaniu granic,

 sprawdzić wymogi dotyczące 
wizy lub paszportu,

 wykupując wyjazd zorganizo-
wany dla dziecka sprawdzić 
czy organizator wycieczki za-
rejestrowany jest w bazie wy-
poczynku prowadzonej przez 
Ministerstwo  (adres: www.
wypoczynek.men.gov.pl). 
Najważniejsze kwestie doty-

czące realizacji imprez turystycz-
nych przez biura podróży reguluje 
ustawa o usługach turystycznych.

Niezależnie od tego, czy urlop 
będzie organizowany przez biuro 

podróży zaliczane do rynkowej 
czołówki czy z mniejszym, dzia-
łającym lokalnie, przed podpisa-
niem umowy i wpłaceniu zaliczki 
zaleca się sprawdzenie organiza-
tora w Centralnej Ewidencji i Wy-
kazach w Turystyce, prowadzonej 
przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. Z ewidencji można dowie-
dzieć się:
 jakie dane biuro podróży ma 

zabezpieczenie �nansowe,
 kto jest jego gwarantem/ubez-

pieczycielem,
 jaka jest wysokość zabezpie-

czenia (w złotych i w euro).
Ponadto od  26 listopada 

2016 r. działa Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny.

TFG jest dodatkowym zabezpie-
czeniem dla klientów w przypadku 
bankructwa biura podróży. Środki 
z Funduszu są przeznaczone na:
 pokrycie kosztów powrotu do 

kraju klientów biur podróży
 oraz zwrot wpłat za niezreali-

zowane i przerwane imprezy 
turystyczne.
Do odprowadzania składek na 

TFG zobligowani są wszyscy orga-
nizatorzy turystyki. 
Stan prawny na dzień 9.10.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Bezpieczne podróże
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Mały ZUS dla �rm, trzynasta oraz
czternasta emerytura, pakiet kon-
trolnych badań pro�laktycznych,
program budowy stu obwodnic oraz 
plan na rzecz równych dopłat dla 
polskich rolników – to tzw. piątka na 
100 dni rządów, która została zapre-
zentowana przez Prawo i Sprawie-

dliwość. Wszystkie mają być przygo-
towane w ciągu trzech pierwszych 
powyborczych miesięcy.  

– Konkretne działania składają 
się na konkretne państwo, to pe-
wien plan w bardzo ważnych dla 
obywateli obszarach – powiedział 
premier Mateusz Morawiecki. 

Piątka na 100 dni  
także dla pracowników 

Do końca listopada można 
oglądać w Gdańsku wystawę „Ścia-
ny totalitaryzmów…”. Instalacja 
znajduje się na terenie pomiędzy 
Bramą nr 2, Europejskim Centrum 
Solidarności oraz Salą BHP).

Wystawa została przygotowa-
na przez IPN w związku z roczni-
cą wybuchu II wojny światowej. 
– Gdańsk ma to historyczne pierw-
szeństwo, że tutaj trwały pierwsze 
walki, a Polacy byli wśród pierw-
szych o�ar – mówił podczas wer-

nisażu prof. Mirosław Golon, dy-
rektor oddziału IPN w Gdańsku.

Obecny podczas wydarzenia ini-
cjator wystawy i rzecznik IPN Adam 
Hlebowicz zwrócił uwagę, iż jest ona 
prezentowana w miejscu symbolicz-
nym, bowiem nie tylko związanym 
z wojną poprzez Westerplatte i Pocz-
tę Polską, a jednocześnie prawie że 
na terenie stoczni... – gdzie system 
komunistyczny, który przyczynił się 
do wybuchu wojny, zaczął kruszeć 
– mówi Hlebowicz. Więcej...>>

Ściany totalitaryzmów

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sciany-totalitaryzmow-polska-1939-1945-wernisaz-wystawy
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