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Zbudujmy sprawiedliwe państwo
35 lat po powstaniu NSZZ Solidarność – także w sierpniu 

– zaczyna się, jak wierzymy, nowy rozdział w historii Polski. 
W inaugurującym orędziu wygłoszonym przed Zgromadze-
niem Narodowym 6 sierpnia, prezydent Andrzej Duda zaak-
centował potrzebę odbudowy wspólnoty narodowej – takiej, 
jaką tworzyli Polacy w sierpniu 1980 roku, kiedy rodziła się 
Solidarność – ponad różnicami światopoglądowymi i kon-
fliktogennymi przekonaniami politycznymi. Kilka dni przed 
zaprzysiężeniem Andrzej Duda udzielił wywiadu „Tygodni-
kowi Solidarność”. Oglądając okładki poprzednich numerów, 
wskazał na tę z tytułem „Prezydent nadziei” i skomentował: 
„Na razie Polacy myślą tak”, a potem pokazał na inną okład-

kę z tytułem: „Prezy-
dent zmiany” i dodał: 
„Chciałbym, by za ja-
kiś czas myśleli w ten 
sposób”. Andrzej Duda 
przedstawia całkowicie 
odmienną od dotych-
czasowej wizję prezy-
dentury. „Nie wyobra-
żam sobie forsowania 
jakichś rozwiązań 
wbrew partnerom społecznym, także bez konsultacji z or-
ganizacjami pozarządowymi. Prezydent Rzeczypospolitej jest 
reprezentantem narodu. Dlatego Pałac Prezydencki będzie 
otwarty na dyskusje o inicjatywach społecznych i obywatel-
skich” – podkreśla w wywiadzie. Zamierza w Narodowej Ra-
dzie Rozwoju i Radzie Dialogu Społecznego rozmawiać na 
temat najważniejszych problemów i dopiero w efekcie de-
bat przygotować projekty ustaw. „Chcę przywrócić Polskę 
na drogę sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju, któ-
rego owoce będą udziałem wszystkich Polaków, a nie tylko 
wąskich elit” – mówi. Wywiad z prezydentem RP ukaże się 
w całości w numerze specjalnym „TS”, który przygotowuje-
my na 35. rocznicę powstania NSZZ Solidarność. Ale w naj-
bliższym – fragmenty. n

Dzieło życia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wy-

liczył Michałowi Wiśniewskiemu (to ten 
kolorowy artysta/celebryta), że przecho-
dząc na emeryturę w wieku 67 lat, otrzy-
ma świadczenie w wysokości 35 zł mie-
sięcznie! Słownie: trzydzieści pięć złotych!

Ponieważ Wiśniewski raczej nie praco-
wał na etacie i właściwie nie prowadził też działalności go-
spodarczej, wychodzi na to, że nie płacił składek emerytal-
nych. Można się domyślać, że głównie wykonywał umowy 
o dzieło. Zresztą to naturalne, bo umowy o dzieło są stwo-
rzone przede wszystkim dla takich jak on. Skutek? Czyniąc 
w życiu wyłącznie dzieło, nie uzbierał na emeryturę i raczej 
mało prawdopodobne, aby jeszcze uzbierał. 

Ale jego przykład jest bardzo wymowny, bo pokazuje, co 
czeka ludzi pracujących na umowach, z których nie płaci się 

składek emerytalnych. Można tak jak Wiśniewski pracować 
i do 100 lat, a emerytury z tego i tak nie będzie. 

Dzisiaj mamy taką oto sytuację, że tylko połowa płatników PIT 
płaci składki emerytalne. Ogromna rzesza aktywnych w gospo-
darce albo nie płaci w ogóle, albo płaci znacznie zaniżone kwo-
ty. Młodzi ludzie płacą pierwsze składki dopiero po kilkunastu 
latach pracy, co w tym kontekście należy uznać za zmarnowa-
ne pokolenie. Tak więc system emerytalny utrzymuje coraz bar-
dziej kurcząca się grupa zatrudnionych na etat, którzy otrzymu-
jąc wynagrodzenie nie są w stanie uciec od płacenia składek.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych bez upowszechnienia 
płacenia składek i tak się zawali. Dlatego postulat obniżenia 
wieku i powiązania uprawnienia do przechodzenia na eme-
ryturę ze stażem składkowym, to jedyne dzisiaj racjonalne 
rozwiązanie. Ratujące, a nie rujnujące budżet państwa.

A Wiśniewski? Ma czworo dzieci. Jeśli je dobrze wychowa 
ma szansę, że na starość się nim zaopiekują. I to chyba naj-
lepszy dzisiaj system emerytalny. n

Komen t ar z  t ygodn ia

Marek Lewandowski
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Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
międzyzakładowa komisja koordynacyjna (MKK), prawo do zasiłku przedemerytalnego  
a dochód z wynajmu

Pracodawcom przeszkadza prawo  
do strajku

– Na Międzynarodowej Konferencji Pracy zaczęły się ataki pracodawców na cały 
system kontrolny MOP, właśnie w punkcie dotyczącym prawa do strajków – mówi 

Anna Wolańska, zastępca 
członka Grupy Pracowni-
czej w Radzie Administra-
cyjnej Międzynarodowego 
Biura Pracy, w rozmowie 
z Ewą Zarzycką. 

Mieli za chwilę wrócić do domu
Przejdziemy z Powiśla do Śródmieścia w kilkadziesiąt minut. Tyle 

powinno starczyć – mówili koledzy Marii. Podekscytowani ściskali 
w rękach broń. Nie mogli doczekać się wymarszu. Przecież to nieca-
ły kilometr. Kiedy wychodzili na miejsce zbiórki pytano: kiedy wró-
cicie? Po trzech dniach – odpowiadali bez wahania. Wrócili po 63.

Wrócili. Bez jednego, dwóch powstańców w rodzinie. A czasem 
więcej. Bez blisko 20 tysięcy spośród 60 tysięcy. Dziś mają groby 
na Powązkach, na Woli, w Wilanowie, na Sadybie. Też pod ulicami, 
gruzami zabetonowanych fundamentów. Nawet bez tabliczki – NN.

W numerze historia jednej z sanitariuszek Powstania Warszawskiego.

Łuk Triumfalny 
wolnej Polski

Sierpień 2015 roku jest gorący. 15 sierp-
nia będziemy wspominali jedną z 21 najważniejszych bitew 
w historii świata i jedną z najważniejszych w historii Polski. 
Jesteśmy dumni z tego zwycięstwa – pisze dr Paweł Janow-
ski. – To nasi przodkowie wykuwali najważniejsze zwycięstwa 
dla historii świata, to nasi przodkowie wykuwali naszą wol-
ność. O tym doskonale pamięta polski artysta Jan Pietrzak. 
Jego troska o zachowanie pamięci wielkich osiągnięć Pola-
ków, a zwłaszcza zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku 
i idea budowy Łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej, jest 
ze wszech miar godna podziwu i warta szerokiego, społecz-
nego wsparcia.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy: zasiłek 
pogrzebowy, kontrola pracowników – monitoring komputerów, korespondencji i telefonów, na 
wodzie bez alkoholu: nowe przepisy.

S t a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 
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Transfery pieniężne z Polski 
Polska wydaje się być rajem dla wielkich sieci handlowych, obcych kon-

cernów czy banków. To także wspaniałe miejsce dla globalnych spekulan-
tów. Pozwalamy się legalnie i nielegalnie okradać z tego, co wypracujemy. 
Widać to po raportach Najwyższej Izby Kontroli i Międzynarodowego Fun-
duszu Walutowego.

Dopłacić, byle tylko 
zlikwidować!

Hektarowa hala naprawcza PKP Cargo S.A. w Jaśle, mimo 
że doskonale wyposażona, stoi niemalże pusta, a większość 
pracowników jest na tzw. nieświadczeniu pracy. Czy to ozna-
cza, że tabor firmy jest tak nowoczesny i doskonały, że nie 
potrzebuje remontów? Ależ skąd! Cargo założyło remontową 
spółkę-córkę i zestawy kołowe przewozi, po cztery sztuki, sa-
mochodami do Karsznic, bo musi udowodnić, że linia kolejo-
wa do Jasła nie nadaje się do eksploatacji, choć… niedawno 
została wyremontowana!

Wyklęci przez III RP
Sąd Okręgowy w Warszawie nie uznał za zasadne wszczę-

cia postępowania przeciwko Joannie Senyszyn w kontekście 
jej publicznego znieważenia Żołnierzy Niezłomnych poprzez 
twierdzenie, iż „byli bandytami, którzy gwałcili, mordowa-
li i rabowali”.

Herbert wybrał „Tygodnik 
Solidarność”

„Tygodnik Solidarność” był medium, na łamach którego 
Zbigniew Herbert publikował w ostatnich latach życia. Był to 
jego bardzo świadomy wybór, za który przyszło mu zapłacić 
określoną cenę. Płaci ją nadal, nawet po śmierci.

zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...

nr 33 z 14 sierpnia 2015



4/7zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

fot. www.mz.gov.pl

fot. Anna Grabowska

Minister zdrowia dalej łamie 
konstytucję – musi odejść
Prof. Marian Zembala, minister zdrowia, po raz kolejny w krótkim 
czasie swojego urzędowania dopuścił się rażącego złamania prawa. 
Przesłał do konsultacji rozporządzenie, które zostało uzgodnione 
wyłącznie ze wskazanym przez ministra związkiem zawodowym, 
a nie jak nakazuje prawo ze wszystkimi uprawnionymi organiza-
cjami związkowymi. To łamie ustawę o związkach zawodowych 
i konstytucyjną zasadę równości wobec władzy publicznej. Dlatego 
„Solidarność” po raz kolejny domaga się dymisji ministra.

Minister zdrowia Marian Ze-
mbala przekazał do konsulta-
cji centralom związkowym treść 
rozporządzenia ministra zdrowia 
ws. ogólnych warunków umów 

o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, w którego par. 2 ust. 
4 pkt. 1 znalazł się zapis: „uzgod-
niony z przedstawicielami związ-
ków zawodowych pielęgniarek 

i położnych, zrzeszających wy-
łącznie pielęgniarki i położne, 
działających u świadczeniodaw-
cy...”. Mówiąc wprost – minister 
sam wybrał sobie związek zawo-
dowy, z którym wynegocjował 
porozumienie, wyłączając po-
zostałe, które również zrzeszają 
pielęgniarki i położne. A to zwy-
czajnie jest niezgodne z prawem, 
w tym najważniejszym – ustawą 
zasadniczą.

W reakcji na działanie mini-
stra przewodniczący NSZZ „So-
lidarność” Piotr Duda ponownie 
zwrócił się do premier Ewy Ko-
pacz o dymisję ministra.

„Zwracamy uwagę, że brzmie-
nie § 2 ust. 4 pkt 1 projektu roz-
porządzenia, ograniczając pra-
wo do zawierania porozumienia 
tylko do związków zawodowych 
pielęgniarek i położnych zrze-
szających wyłącznie pielęgniar-
ki i położne, łamie zasadę rów-
ności związków zawodowych 

i wyklucza z procedury zawie-
rania wskazanego porozumienia 
wszelkie inne związki zawodo-
we działające u danego praco-
dawcy. W szczególności rażące 
jest wyłączenie związków, któ-
re działając u tego samego pra-
codawcy zrzeszają zatrudnione 
pielęgniarki i położne, lecz obok 
tych dwóch grup pracowniczych 
zrzeszają także osoby z pozosta-
łych kategorii personelu placó-
wek zdrowia” – czytamy w li-
ście do premier Kopacz.

„To już nie przypadek, ale 
potwierdzenie, że swobodnie 
podchodząc do obowiązujących 
przepisów, minister Zembala nie 
nadaje się do pełnienia funkcji 
konstytucyjnego ministra de-
mokratycznego państwa pra-
wa. Dlatego po raz kolejny, sta-
nowczo żądamy jego dymisji” 
– kończy swój list przewodni-
czący związku.

ml

To wielki sukces „Solidarności”
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 3 sierpnia 2015 r. 
w Belwederze ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego. To kończy ponad dwulet-
nią batalię partnerów społecznych – związków zawodowych 
i organizacji pracodawców – o naprawę trójstronnego dialogu, 
który po wyjściu związków zawodowych z komisji trójstronnej 
w czerwcu 2013 r. nie funkcjonował.  

Prezydent podkreślił znaczenie 
autonomicznego porozumienia 
partnerów społecznych, wska-
zał też rolę związków zawodo-
wych w przygotowaniu projektu.

Minister pracy i polityki spo-
łecznej Władysław Kosiniak-Ka-
mysz zaznaczył, że nowa ustawa 
„czyni dialog w Polsce silnym 
jak nigdy dotąd” i podkreślił, że 
RDS wzmocnia rolę partnerów 
społecznych.

– Choć chcieliśmy więcej, to 
osiągnęliśmy dobry kompromis. 
Uważamy, że na dziś ta ustawa 
wyprzedza epokę, nawet jeśli cho-

dzi o ustawy w poszczególnych 
państwach europejskich – stwier-
dził Piotr Duda przewodniczący 
NSZZ „S”. Ocenił, że dla przyję-
cia nowej ustawy duże znaczenie 
miało wyjście związków z komi-
sji trójstronnej w 2013 r.

– Bardzo ważną rolę w tym dia-
logu będzie odgrywał także pre-
zydent RP, który będzie mianował 
jej członków i którego reprezen-
tant będzie brał udział w posie-
dzeniach RDS – powiedział prze-
wodniczący.

Projekt ustawy o RDS przy-
gotował NSZZ „Solidarność”, do 
którego przekonał pozostałe cen-
trale związkowe. Następnie stro-
na związkowa przez blisko dwa 
lata w dialogu autonomicznym 
uzgadniała z organizacjami pra-
codawców wspólny projekt, któ-
ry został wynegocjowany z przed-

stawicielami rządu. Projekt trafił 
do parlamentu jako projekt rządo-
wy w czerwcu tego roku, i jesz-
cze w tym samym miesiącu zo-
stał przyjęty przez Sejm. W lipcu 
zaakceptował go Senat.

Jakie są najważniejsze zmia-
ny? Rada Dialogu Społecznego 
daje m.in. większe kompetencje 
i możliwości partnerom społecz-
nym, gwarantuje większą nie-
zależność, pośrednią inicjatywę 
ustawodawczą, znosi możliwość 
blokowania uchwał przez jedną 
ze stron, a także wprowadza ka-
dencyjność przewodniczącego 
Rady, która to funkcja będzie ro-
tacyjnie sprawowana przez każdą 
ze stron. W posiedzeniach będą 
mieli obowiązek brać udział mi-
nistrowie konstytucyjni.   

Ustawa wejdzie w życie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzien-
niku Ustaw.

ml

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK
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Kancelaria Prezydenta  
bez pieniędzy
Fundusze Kancelarii Prezydenta, które przejmie ekipa Andrze-
ja Dudy są na wyczerpaniu – donosi „Rzeczpospolita”. Okazu-
je się, że środków jest tak mało, że sparaliżują pierwszy okres 
jego urzędowania.

Tuż przed drugą turą wybo-
rów prezydenckich zmienio-
no regulamin organizacyjny 
kancelarii, natomiast 31 lipca 
w życie weszły m.in. zmiany 
w statucie oraz nowy regula-
min wynagradzania pracow-
ników. Dzięki temu można 
było zlikwidować część eta-
tów, a zwalniani pracownicy 
otrzymali nie tylko odprawy, 
ale także dodatkowe odszko-

dowanie w wysokości kwar-
talnych zarobków.

1 lipca urzędnicy Komorow-
skiego mieli jeszcze do dys-
pozycji ok. połowę z budżetu 
obliczonego na 168 milionów 
złotych. „Rz” pisze, że w nie-
których obszarach wydano na-
wet 70 proc. środków. Kwota 
na pensje w czerwcu w stosun-
ku do maja wzrosła o pół milio-
na złotych. Natomiast w całości 

wydano fundusz przeznaczo-
ny na świadczenia socjalne.

Niepokojąco wysokie były 
także inne wydatki podczas 
kampanii wyborczej, jak 
choćby promocja uroczysto-
ści w Westerplatte – 1,6 mln 
zł, produkcja materiału pro-
gramowego, upamiętniają-
cego 70-lecie zakończenia II 

wojny światowej – 1,6 mln zł 
czy koszty lotu do Japonii – 
1,4 mln zł.

Według dziennika, stan fi-
nansów kancelarii jest krytycz-
ny i może doprowadzić do tego, 
że ekipa nowego prezydenta bę-
dzie mieć poważne utrudnienia.

źródło: „Rzeczpospolita”

Początek referendum 
strajkowego w PKP Cargo
Ruszyły referenda strajkowe w większości zakładów spół-
ki PKP Cargo w całej Polsce. W głosowaniu pracownicy od-
powiadają na pytanie, czy są za przeprowadzeniem strajku, 
jeżeli zarząd firmy nie przyzna podwyżki wynagrodzenia 
zasadniczego po 250 zł netto dla każdego pracownika. Or-
ganizatorzy referendum planują zakończenie głosowania 
21 sierpnia.  

Od lutego w PKP Cargo 
trwa spór zbiorowy na tle pła-
cowym. Związkowcy wszczęli 
spór, bo pracodawca nie za-
mierzał z nimi rozmawiać na 
temat podwyżki płac, zagwa-
rantowanej co roku w pakie-
cie gwarancji pracowniczych. 
Podczas ubiegłotygodniowych 
mediacji w Warszawie zarząd 
PKP Cargo najpierw zapropo-
nował wzrost płac o 45 zł net-
to, a później o 110 zł netto.

31 lipca, dzień po zakoń-
czonych fiaskiem mediacjach, 
działające w spółce związki 
zawodowe zawiązały Krajo-
wy Komitet Protestacyjno-
-Strajkowy, który rozpoczął 

przygotowania do referendum 
strajkowego. Jednocześnie 
zaapelowały do wszystkich 
przedstawicieli zakładowych 
organizacji związkowych, aby 

nie brali udziału w uzgadnia-
niu zasad jednostronnie usta-
lonej przez pracodawcę pod-
wyżki na kwotę 110 zł netto.  
–  Taka suma to kpina. Tylko 
w tym roku z PKP Cargo na 
zasadzie dobrowolnych odejść 
musiało zrezygnować z pracy 
4,5 tys. pracowników. Ludzie, 
którzy zostali w spółce, nie-
długo nie będą w ogóle wy-
chodzić z roboty, bo nie ma 
kto pracować. Uważamy, że 
za zwiększone normy pracy 
oraz zakres obowiązków nale-

ży się im godziwa podwyżka. 
Tym bardziej że tak napraw-
dę wielu z nich dostaje na rękę 
gołe pensje, bez żadnych do-
datków – mówi Henryk Gry-
mel, przewodniczący kolejar-
skiej Solidarności.  

Związkowcy zapowiadają, że 
jeśli za akcją strajkową zagło-
suje większość pracowników, 
to protest przeprowadzony zo-
stanie we wrześniu. – Liczy-
my, że ludzie poprą go zdecy-
dowanie. Wtedy Cargo może 
nawet stać się iskrą zapalną 
do strajków w innych spół-
kach kolejowych, gdzie rów-
nież związkowcy prowadzą 
spory zbiorowe z pracodaw-
cami. Bo prawda jest taka, że 
wszystkie te spółki są fatalnie 
zarządzane. Dlatego sypie się 
cała nasza branża – wyjaśnia 
szef kolejarskiej Solidarności.

W zakładach spółki PKP Car-
go w całej Polsce zatrudnionych 
jest blisko 18 tys. pracowników.

Region Śląsko-Dąbrowski  

rys.www.solidarnosc.gda.pl
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„Przypomnimy pani premier, 
jak przez 8 lat słuchała, 
rozumiała i pomagała...”
– Skoro pani premier mówi, że słucha i pomaga, to przy-
gotujemy dużą kampanię i społeczeństwo zobaczy, jak 
pani premier przez te 8 lat słuchała i pomagała – zapo-
wiedział na antenie Polsat News Piotr Duda.

Przewodniczący „Solidar-
ności” nie zostawił na rzą-
dzących suchej nitki.

– Jak słyszę wypowie-
dzi pana ministra Neuman-
na, który mówi, że listy nie 
są najważniejsze… Powiem 
panu tak – myślałem, że Plat-
forma to są ludzie z charak-
terem, ale to zwykłe mię-
czaki! Jak zagląda im strach 
przed stratą władzy, to robią 
wszystko – ocenił.

Duda dodał, że PO nigdy 
nie będzie miała ludzkiej 
twarzy, bo to zatwardziali 
liberałowie, którzy na poczet 
kampanii chcą robić wszyst-

ko inaczej.
Lider „Solidarności” w Pol-

sat News mówił też o swojej 
współpracy z prezydentem 
elektem Andrzejem Dudą.

– Odbyłem spotkanie z pa-
nem prezydentem, ustalili-
śmy harmonogram naszych 
postulatów. To nie jest kwe-
stia tylko obniżenia wieku 
emerytalnego, ale połącze-
nia z okresem składkowym. 
To dwa najważniejsze punkty 
– kwestia wieku emerytalne-
go i kwota wolna od podatku 
– powiedział.

źródło: Polsat News

Ryzykowny projekt
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatyw-
nie ocenia przygotowany przez ministra finansów projekt 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie lokat aktywów 
funduszu emerytalnego w instrumenty pochodne (projekt 
z dnia 9 lipca 2015). Ministerstwo Finansów już po raz ko-
lejny (11 maja 2015 roku został przedstawiony projekt roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu 
udzielania przez fundusze emerytalne pożyczek papierów 
wartościowych) przedstawia projekt przepisów, które radykal-
nie zmieniają charakter oszczędności zgromadzonych w fun-
duszach emerytalnych i narażają je na nadmierne ryzyko.

Ostatnie lata pokazały jak 
niestabilny i ryzykowny jest 
obecny system finansowy, 
czego konsekwencje odczu-
wamy do dnia dzisiejszego. 
Dlatego też trudno jest oce-
nić długofalowe skutki wszel-
kiego rodzaju inwestycji. Fun-
dusze emerytalne zarządzają 
pieniędzmi przyszłych eme-
rytów i są inwestycją długo-
terminową, dlatego należy 
stosować do nich specjalne 

środki ostrożności. To właśnie 
państwo poprzez swoje dzia-
łania regulacyjne powinno 
stać na straży ich bezpieczeń-
stwa. Niestety projektowane 
przez Ministerstwo Finansów 
rozporządzenia zmierzają do 
zmiany charakteru funduszy 
emerytalnych w agresywne 
fundusze inwestycyjne, co 
stoi w sprzeczności z potrze-
bą bezpieczeństwa oszczęd-
ności emerytalnych. n

Policzek wymierzony 
pracownikom
Tak oceniła zakładowa „Solidarność” propozycję wysokości 
podwyżek dla pracowników w Tesco Polska przedstawioną 
przez zarząd firmy. Trwa zbieranie podpisów poparcia dla 
przeprowadzenia akcji strajkowej.

Pracodawca zapropono-
wał podwyżki wynagrodzeń 
dla pracowników podstawo-
wych w następujących wy-

sokościach: Warszawa – 30 
zł brutto, duże miasta – 50 
zł brutto, pozostałe miasta – 
70 zł brutto. Dodatkowo pra-

codawca zaproponował pre-
mię kwartalną w wysokości 
125 zł brutto pod warunkiem 
wzrostu sprzedaży i spełnie-
nia kryteriów dotyczących ab-
sencji pracownika.

Od jesieni ubiegłego roku 
w Tesco Polska trwa spór zbio-
rowy.

Region Dolny Śląsk
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Ile zarabiają Polacy w Anglii?
1000 funtów netto miesięcznie zarabiali Polacy, którzy byli 
w Wielkiej Brytanii krócej niż rok, , a o 200 funtów więcej do-
stawali przebywający tam do 3 lat informuje „Puls Biznesu”, 
cytując dane Narodowego Banku Polskiego. Najwyższe pensje 
dostawali natomiast ci, którzy zostali w tym kraju na stałe – 
przeciętnie 1400 funtów netto na miesiąc, czyli około 7200 zł.

Z kolei według portalu wy-
nagrodzenia.pl średnia płaca 
naszego rodaka na Wyspach 
to 1300 funtów (około 6700 zł).

Polacy pracują tam najczę-
ściej w przemyśle (25 proc.), 
hotelarstwie (20 proc.), bu-
downictwie (8 proc.), ochronie 
zdrowia i pomocy społecznej (7 
proc.) oraz w edukacji i admi-

nistracji (5 proc.). Według wy-
nagrodzenia.pl pracownik bu-
dowlany w Wielkiej Brytanii 
zarabia dziennie od 80 do 110 
funtów, czyli od 470 do 650 
złotych dziennie. Nieco mniej 
otrzymują pracownicy produk-
cji, którzy są zatrudnieni np. 
w fabrykach przy taśmie. Ich 
wynagrodzenia wynoszą od 52 

do 80 funtów dziennie, czyli od 
306 do 470 złotych dziennie. Na 
podobnym poziomie kształtu-
ją się zarobki opiekunów osób 
starszych. Ich zarobki to od 60 
do 80 funtów dziennie, czyli ok. 
350–470 zł.

Zdecydowanie bardziej niż 

w Polsce w Wielkiej Brytanii 
cenione są nasze pielęgniarki. 
Ich dzienna pensja wynosi od 
96 do 153 funtów brytyjskich. 
Tym samym dniówka pielę-
gniarki wynosi od 566 do na-
wet 900 złotych.

www.solidarnosc.gda.pl

Zapraszamy na wystawę 
10 sierpnia w Białymstoku otwarcie wystawy poświęconej 
35-leciu NSZZ „Solidarność”.

Przy ul. Suraskiej 1 pojawią 
się „funkcjonariusze Milicji Oby-
watelskiej”. Ich obecność wiąże 
się z inauguracją Wystawy Ju-
bileuszowej poświęconej 35-le-
ciu NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Podlaskiego.

Ze względu na dużą wartość 
historyczno-edukacyjną wysta-
wa adresowana jest do szerokiego 
grona odbiorców – mieszkańców 

miasta  oraz uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych 
z Białegostoku i regionu. Ekspo-
zycję można oglądać do końca 
sierpnia, a w przypadku szkół – 
do końca września. Zwiedzający 
mogą liczyć na obszerny materiał 
archiwalny, pamiątki ze zbiorów 
prywatnych oraz oryginalne eks-
ponaty z lat 80. i 90. ubiegłego 
wieku. Nie zabraknie ciekawo-

stek z czasów wzmożonej dzia-
łalności podziemnej, w tym pla-
katów, znaczków i przedmiotów 
codziennego użytku.

Dodatkową atrakcją będzie tak-
że unikatowe wydawnictwo w po-
staci obrazkowego kalendarium, 
zawierającego najważniejsze fakty 
i wydarzenia z działalności biało-
stockiej „Solidarności” w okresie 
1980–2015. 10 sierpnia o godz. 
12.00 zaplanowano uroczyste 
otwarcie wystawy dla mediów, 
członków związku zawodowego 
„Solidarność” i innych zaproszo-

nych Gości. Zapraszamy Państwa 
na uroczystość, która przypomni 
ducha tamtych lat i będzie znako-
mitą okazją do wspomnień. Prze-
łomowe wydarzenia przypomni 
wszystkim Gościom przewodnik.

Ekspozycja organizowana jest 
w ramach kampanii społeczno- 
-edukacyjnej „W walce o prawa 
obywateli. 35 lat NSZZ Solidar-
ność”, która została zainaugu-
rowana w czerwcu 2015 roku 
i związana jest z obchodami 
35-lecia NSZZ „Solidarność”. 
Kampania ma na celu wzrost 
świadomości społecznej roli 
związku zawodowego, a także 
budowę społeczeństwa obywa-
telskiego. Zwieńczeniem kam-
panii będą obchody powstania 
NSZZ „Solidarność” organizowa-
ne 23 sierpnia br. w Świętej Wo-
dzie, połączone z licznymi atrak-
cjami dla rodzin z dziećmi.

Wystawa Jubileuszowa czynna 
będzie od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach 12.00–16.00, 
w siedzibie NSZZ „Solidarność” 
Region Podlaski przy ul. Suraskiej 
1. Wejście – co godzinę.
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