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Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”
7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³

Autostrady wed³ug prezydenta

Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.
W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.
1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
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rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.
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19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
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11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
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Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
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jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
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Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
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na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
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jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
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20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³
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to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
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3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
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19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
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Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³
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7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
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15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów
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Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
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przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
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mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
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¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta
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jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
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Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
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Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.
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Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
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Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
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miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta
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obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.
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1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
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- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
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Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
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1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
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wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.
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19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
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proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
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Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.
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3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
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pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
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dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
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je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
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Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
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dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
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rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
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na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
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1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
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zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
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21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³
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z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
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W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
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w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
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8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów
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przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
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Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.
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dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
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15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
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Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.
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przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
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Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.
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19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
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mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
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25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
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Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
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pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
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- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
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obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
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Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
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miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta
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obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.
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1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
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8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
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wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
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Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.
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1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
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19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
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dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
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wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.
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8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
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proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
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je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
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rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
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Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
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jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
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dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
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pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
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na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
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Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
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6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
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zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
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Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
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Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.
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- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
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1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³
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Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
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w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.
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W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
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8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów
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przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta
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pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
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nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
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rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.
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przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
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obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.
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1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
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19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
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dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
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1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
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¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.
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przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
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26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
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Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
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mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta
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miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
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dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
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- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
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obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.
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19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
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dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
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- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
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Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.
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6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
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1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
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wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
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dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.
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6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
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1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
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8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
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Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
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pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
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jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.
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1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
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19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
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proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
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je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
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dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
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jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.
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8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
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Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
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jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
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dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
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na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
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Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
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20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
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minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³
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to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
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dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
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Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
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- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
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3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³
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7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.
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przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
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Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
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19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
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w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
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19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów
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przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.
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dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
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przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
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Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.
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mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
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11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
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prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
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¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”, 60-118 Poznañ, ul. Metalowa 7. tel. 61 853-08-60, kom. 604-197-902, redakcja@solidarnosc.poznan.pl,
www.solidarnosc.poznan.pl

Wielkopolski
nr 98
I n f o r m a t o r 15 stycznia 2014
,
Solidarnosci
Spotkanie op³atkowe wielkopolskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.
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Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
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1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
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8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
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26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
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w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta
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¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
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obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
dzia³ania.

Minimalne wynagrodzenie 1680 z³
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.
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1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
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8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie bêdzie wynosi³o 1680 z³ - wzrost o
80 z³. Oznacza to równie¿ zmianê innych
œwiadczeñ pracowniczych. Z wysokoœci¹
p³acy minimalnej s¹ powi¹zane tak¿e m.in.
dodatek do wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej - wynosi on 20
proc. stawki godzinowej wynikaj¹cej z minimalnego wynagrodzenia za pracê; z kolei odprawa pieniê¿na w przypadku zwolnieñ grupowych nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. bêdzie to do 25,2 tys. z³.
Przypominamy, ¿e „Solidarnoœæ” domaga³a siê wzrostu p³acy
minimalnej do 1720 z³, czyli o 120 z³

Ruszy³ wyborczy wyœcig szczurów

Rok 2014 musi byæ pocz¹tkiem koñca „œmieciówek” oœwiadczy³ D. Tusk i zapowiedzia³ osk³adkowanie umów œmieciowych. Premier oznajmi³, ¿e „œmieciówki" to tak naprawdê
praca odarta z godnoœci, poczucia bezpieczeñstwa na przysz³oœæ.
Komentuje Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”:
Osk³adkowanie umów cywilno-prawnych to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarnoœci”. Blisko 2 lata temu z³o¿yliœmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliœmy protesty, kampanie spo³eczne i jak do tej pory
nic z tego nie wysz³o. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu
prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówiæ realizacji
tego postulatu. Zgodnie z zapowiedzi¹ premiera osk³adkowanie mia³oby dotyczyæ tylko kwoty najni¿szego wynagrodzenia, a nie rzeczywistych dochodów. Podobnie w przypadku rad nadzorczych. To zdecydowanie za ma³o.
Na tej samej konferencji prasowej premier zapowiedzia³ równie¿ zmiany w prawie pracy zmierzaj¹ce do ograniczania
umów na czas okreœlony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e
rz¹d nie robi ³aski. Komisja Europejska wszczê³a przeciwko Polsce procedurê maj¹c¹ wymusiæ na rz¹dzie takie zmiany, bo pó³tora roku temu„Solidarnoœæ” z³o¿y³a skuteczn¹ skargê w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, ¿e to jego
w³asna inicjatywa.
Coœ, co jeszcze dwa miesi¹ce temu by³o niemo¿liwe i rujnuj¹ce dla bud¿etu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie siê mo¿liwe i korzystne. Jak widaæ – w³aœnie rozpocz¹³ siê wyborczy wyœcig szczurów.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystaj¹ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który w paŸdzierniku 2012 r.
przyzna³ racjê NSZZ „Solidarnoœæ” ws. oddawania dnia wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. W 2014 r. w sobotê
przypadn¹: Œwiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1 listopada.
Kodeks pracy nie wskazuje, który dzieñ ma byæ dodatkowym dniem wolnym. Ustala to pracodawca. Nie ma te¿
obowi¹zku udzielania wolnego dnia, kiedy œwiêto przypada w niedzielê. Dzieñ wolny nie przys³uguje równie¿ osobom przebywaj¹cym na urlopie macierzyñskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracuj¹cym, dodatkowy dzieñ wolny siê nie nale¿y. W tym dniu po
prostu nie przychodz¹ do pracy. Natomiast, je¿eli w ramach tygodnia pracy pracownik ma wolne np. w pi¹tek i tego
dnia wypada œwiêto, na pracodawcy spoczywa obowi¹zek oddania mu dnia wolnego w inny dzieñ do koñca okresu
rozliczeniowego. Taka koniecznoœæ wynika z obowi¹zku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych
dni w ka¿dym miesi¹cu.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

1 styczna (œroda) - Nowy Rok,
6 stycznia (poniedzia³ek) - Œwiêto Trzech Króli,
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
21 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanoc,
1 maja (czwartek) - Œwiêto Pracy,
3 maja (sobota) - Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
8 czerwca (niedziela) - zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki,
19 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o,
15 sierpnia (pi¹tek) - Wniebowziêcie NMP,
1 listopada (sobota) - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada (wtorek) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
25 grudnia (czwartek) - Bo¿e Narodzenie
26 grudnia (pi¹tek) - Bo¿e Narodzenie
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Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda o noworocznej propozycji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego nazwania autostrad imionami „Solidarnoœci” i „Wolnoœci”: ¯eby nadawaæ nazwy autostradom, trzeba
je najpierw zbudowaæ. A do tego jeszcze daleko. Ale
jeœli ju¿, to autostrada pó³noc-po³udnie powinna nazywaæ siê „Œmieciow¹”, a wschód-zachód „Emigracji”. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarnoœci”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy œmieciowe w firmach, które buduj¹c je zbankrutowa³y, to
zwyk³a hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolnoœci”,
to chyba wolnoœci od naszego chorego rynku pracy,
z którego Polacy uciekaj¹ za granicê.

Autostrady wed³ug prezydenta

7 stycznia br. cz³onkowie wielkopolskiej „Solidarnoœci” podzielili siê op³atkiem. ¯yczyli sobie, aby Nowy Rok by³
przepe³niony ¿yczliwoœci¹ i solidarnoœci¹.
Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange, podsumowuj¹c w krótkim wyst¹pieniu miniony rok stwierdzi³,
¿e nie by³ on dla pracowników dobry.
Staj¹c u progu nowego 2014 r., trzeba
mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on rokiem,
w którym zwyciê¿¹ normalne relacje
miêdzyludzkie w zak³adach pracy, urzêdach, instytucjach, organizacjach.
- Gdy 33 lata temu rodzi³a siê „Solidarnoœæ” trzeba by³o mieæ odwagê, by zostaæ jej cz³onkiem. I mieæ odwagê, by mówiæ prawdê. Kiedy wybuch³ stan
wojenny ta odwaga by³a szczególnie potrzebna. To w³aœnie wówczas za trwanie przy „Solidarnoœci” m.in. traci³o siê
pracê. Po 33 latach - i to jest bolesne doœwiadczenie 2013 r. - takie sytuacje tak¿e siê zdarzaj¹. - Ludzie trac¹ pracê
dlatego, ¿e w swojej firmie chc¹ zorganizowaæ „Solidarnoœæ” - stwierdzi³ przewodnicz¹cy. Doda³ jednak, ¿e s¹ te¿
dobre przyk³ady miejsc, w których relacje miêdzy pracodawc¹ a pracownikami i „Solidarnoœci¹” s¹ poprawne i tych
jest zdecydowanie wiêcej. Tak dzieje siê wtedy, gdy ludzie chc¹ budowaæ wspólne dobro.
- Przed wami d³uga i trudna droga, ale sensowna droga - mówi³ biskup Zdzia³aw Fortuniak. - Papie¿ Franciszek pisze
w adhortacji poœwiêconej sprawom spo³ecznym, ¿e gdy czasy s¹ trudne, to potrzebny jest g³os proroka. Mo¿e i wasza
dzia³alnoœæ ma coœ z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi siê cz³owieka w ca³ej jego godnoœci, w ca³ym jego ¿yciu
mo¿na budowaæ sensown¹ przysz³oœæ na ludzk¹ miarê.
Biskup ¿yczy³, by Bo¿a opatrznoœæ da³a zwi¹zkowcom ufnoœæ i nadziejê oraz mo¿liwoœæ ogl¹dania owoców swojego
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