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          W 2015 roku cze-

kają nas 252 dni robo-

cze i 113 wolnych. Jest 

to o dwa dni mniej 

wolnego niż w mijają-

cym 2014 roku.  

Zgodnie z orzeczeniem 

Trybunału Konstytucyj-

nego mamy prawo do 

dodatkowego dnia wolne-

go w przypadku, gdy 

święto wypada w sobotę. 

W 2015 dodatkowe dwa 

dni wolnego będzie przy-

sługiwać nam za Święto 

Wniebowzięcia Najświęt-

szej Maryi Panny 

(sobota, 15 sierpnia) oraz 

drugi dzień Bożego Naro-

dzenia (sobota 26 grud-

nia).   

           Polacy należą do 

najbardziej zapracowa-

nych narodów na świecie. 

Według danych opubliko-

wanych w październiku 

ubiegłego roku przez 

Centrum Analityczne 

Polityka Insight, prze-

ciętny Kowalski spędza 

w pracy 40,7 godzin tygo-

dniowo, podczas gdy 

średnia w Unii Europej-

skiej wynosi 37,2 godzi-

ny. Pod względem prze-

pracowanego czasu wy-

przedzają nas Grecy, któ-

rzy po latach swobody 

poświęcają średnio 42 

godziny w tygodniu na 

obowiązki wobec praco-

dawcy. Tyle samo co Po-

lacy pracują Bułgarzy 

oraz Słowacy. Zdecydo-

wanie najmniej w UE 

pracują Holendrzy (30,3 

godziny) oraz Duńczycy 

(33,6 godzin). Działania 

na rynku oraz wydłuża-

nie czasu pracy powodu-

je, że możemy tylko za-

zdrościć naszym kolegom 

ze Starego Kontynentu. 

Niemniej dzięki trzyna-

stu dniom ustawowo wol-

nym od pracy możemy 

leniuchować nawet dwa 

razy dłużej. Jak to możli-

we? 

 
 Tygodniowy Dzień Nie-

podległości 

 
          Jesienią 2015 roku 

okazją do dłuższego wypo-

czynku będzie rocz-

nica odzyskania 

niepodległości przez 

Polskę. Biało-

czerwone flagi wy-

wiesimy w środę 11 

listopada. W zależ-

ności od naszych 

potrzeb warto po-

prosić o dwa dni 

wolnego w ponie-

działek i wtorek (30-

31 października) lub 

w czwartek i piątek 

(2-3 listopada). W 

tej sytuacji Dzień 

Niepodległości roz-

pocznie nasz długi 

weekend albo go 

zakończy.  

          W 2015 roku Boże 

Narodzenie wypadnie w 

piątek i sobotę. Za sobotę 

pracodawca zobowiązany 

jest oddać nam dzień wolne-

go, więc najprawdopodob-

niej większości firm zapla-

nuje wolną od pracy Wigilię. 

Dzięki temu zabiegowi 

otrzymamy cztery dni wol-

nego nie wykorzystując żad-

nego dnia przysługującego 

nam na dany rok. 

          Jeśli ten okres prze-

rwy od pracy będzie dla nas 

zbyt krótki, wykorzystując 

cztery dni z puli urlopowej 

będziemy mogli się cieszyć 

wolnym do 4 stycznia 

2016 roku, gdyż Nowy 

Rok wypadnie w piątek. 

Aby to osiągnąć wystar-

czy zaplanować urlop od 

28 do 31 grudnia 2015 r. 

(int) 

Na wesoło 

Do  Ewy Kopacz 

przychodzi jej do-

radca: 

- Pani premier, 

jest problem... 

- No słucham. 

- Mamy sondaż, z 

którego wynika, że 

Polakom żyje się 

dobrze i są bardzo 

zadowoleni. 

- To świetnie, a 

gdzie problem? 

- Sondaż przepro-

wadzono w Wiel-

kiej Brytanii...  
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   W ostatnim czasie na Śląsku 

przetoczyła się fala strajków . 

Protest górników dotyczy przede 

wszystkim obrony swoich miejsc 

pracy. Premier Kopacz zapropo-

nowała likwidacje czterech ko-

palń. Pieniądze które zapropono-

wano górnikom w zamian za li-

kwidacje ich stanowisk pracy mi-

mo, że budziły w społeczeństwie 

emocje nie skusiły górników. Oni 

chcą zachowania swoich stano-

wisk pracy. Nie tylko swoich ale 

jeszcze kilku innych, bo jedno 

stanowisko pracy w kopalni gene-

ruje pracę dla 3 do 4 stanowisk 

pracy w danym regionie. Tu w 

naszej okolicy przeżyliśmy to, 

zlikwidowano PGRy, pozostawia-

jąc ludzi z niczym. Skutkiem ta-

kich decyzji jest w niektórych ro-

dzinach już drugie pokolenie bez-

robotnych. Czy chcemy tego sa-

mego dla Śląska? Górnicy dają 

przykład, że zorganizowani mogą 

więcej. Powinno to być dla nas 

przykładem. Tymczasem media 

rządowe podrzucają mam infor-

macje o niebotycznych przywile-

jach jakie mają górnicy. Grzmimy 

- ja nie mam "trzynastki" jakim 

prawem oni mają? Tak cichaczem 

przechodzi, że pracownicy sekto-

ra państwowego te "trzynastki" 

mają i to nikomu nie przeszkadza 

- no tak ale o tym media rządowe 

zapomniały nas poinformować. 

Warto przyjrzeć się bez emocji i 

poczytać informacje zamieszczone 

powyżej. Przedstawione dane sta-

wiają problem górników trochę w 

innym świetle. Jeden warunek 

trzeba odrzucić emocje i próbo-

wać spojrzeć na te dane chłod-

nym okiem. Gdyby to była nie 

prawda to bulteriery rządowe 

krzyczałyby ,że to kłamstwo. Dla-

czego tego nie robią? Bo prawdę 

trudno zakrzyczeć, ale kłamstwo 

wielokrotnie powtarzane staję się 

prawdą. O to postarają się już 

usłużne media. 

Chcemy odebrać przywileje górni-

kom, którzy się zorganizowali. 

Dlaczego My nie chcemy takich 

samych przywilejów? Dlaczego 

chcemy równać w dół. Normalną 

postawą powinno być równanie 

do lepszych, ale nie w Polsce. 

Dlaczego? Bo nie jesteśmy zorga-

nizowani. 
Marian Rudnik 

   

Jestem górnikiem.  
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o dwie trzecie realnego wzrostu go-

spodarczego. 

Wzrost płacy minimalnej może być 

wyższy od przyjętego w ustawie mini-

mum. Zależy to jednak od stanu całej 

gospodarki. Podnosząc płacę minimal-

ną zbyt mocno - na co wskazują eko-

nomiści - można bardziej zaszkodzić 

pracownikom niż im pomóc. Zbyt du-

ża podwyżka może bowiem zmusić 

firmy do redukcji zatrudnienia, a co za 

tym idzie - doprowadzić do wzrostu 

bezrobocia. 

Co oznacza wzrost płacy minimal-

nej? 

 

Każda podwyżka płacy minimalnej 

realnie przekłada się na poprawę sytu-

acji najsłabiej zarabiających pracowni-

ków. W ślad za minimalną rosną płace 

w całej gospodarce. Od 2007 roku 

płaca minimalna wzrosła o 79 proc. - z 

936 zł w 2007 r. do 1680 zł w 2014 r. 

Dzięki temu najsłabiej zarabiający 

zyskali dodatkowo blisko 9 tys. zł 

rocznie. 

 

Wynagrodzenie minimalne 2015 

 
Z płacą minimalna powiązane są rów-

nież inne świadczenia. Wyższe wyna-

grodzenie dostaną m.in. osoby, które 

rozpoczynają pracę. Ich wynagrodze-

nie w pierwszym roku nie może być 

niższe niż 80 proc. płacy minimalnej.  

Wzrośnie także dodatek dla pracowni-

ków za pracę w nocy. Każdemu pracu-

jącemu między godz. 22.00 a 7.00 

należy się dopłata do pensji w wyso-

kości 20 proc. stawki godzinowej wy-

nikającej z płacy minimalnej. Wyższe 

będzie też wynagrodzenie za czas 

przestoju w firmie, które nie być niż-

sze od płacy minimalnej. Z płacą mi-

nimalną powiązana jest również od-

prawa w przypadku zwolnień grupo-

wych. Nie może ona przekroczyć 15-

krotności minimalnego wynagrodze-

nia. 

(int) 

Płaca minimalna na 2015 rok wynika-

jąca z zapisów ustawowych wyniosła-

by 1731 zł. Ministerstwo Pracy i Poli-

tyki Społecznej zaproponowało, aby 

było to 1750 zł. Rząd na posiedzeniu 

10 czerwca przyjął propozycję mini-

sterstwa. 

Propozycją zajęła się Komisja Trój-

stronna, w której zasiadają przedstawi-

ciele rządu, związków zawodowych i 

organizacji pracodawców. Komisja 

miała czas do 15 lipca. Związkowcy i 

pracodawcy nie doszli jednak do poro-

zumienia i rząd do 15 września sam 

ustalił wysokość minimalnego wyna-

grodzenia. W 2015 r. wynosi więc 

1750 zł. 

 

Od czego zależy wysokość płacy mi-

nimalnej? 

 
Wstępna propozycja wysokości płacy 

minimalnej ustalana jest w oparciu o 

prognozowaną na kolejny rok wyso-

kość wzrostu cen (inflacja) oraz - jeśli 

płaca minimalna jest niższa od połowy 

wysokości średniej krajowej - również 

Minimalne wynagrodzenie w 2015 
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Dni wolne na poszukiwanie pracy 
       Pracownik, który traci pracę 

w określonych przypadkach może 

otrzymać dni wolne na poszuki-

wanie nowej pracy. Umożliwiają 

one pracownikowi na znalezienie 

zatrudnienia jeszcze przed upły-

wem okresu wypowiedzenia. 

       Udzielenie pracownikowi dni 

wolnych zależy od spełnienia 

określonych warunków. Po pierw-

sze to pracodawca musi wypowie-

dzieć pracownikowi umowę o pra-

cę. Jest to po części uzasadnione, 

skoro pracownik wypowiada 

umowę, to znaczy że masz już 

nową pracę na oku. Po drugie 

okres wypowiedzenia musi trwać 

co najmniej dwa tygodnie. Ozna-

cza to, że dni wolne na poszuki-

wanie pracy otrzymają pracowni-

cy zatrudnieni na podstawie: 

umowy na czas nieokreślony, 

umowy na czas określony zawar-

tej na okres przekraczający 6 

miesięcy i zawierającej w swej 

treści klauzulę o dopuszczalności 

wypowiedzenia, 

umowy na okres próbny wynoszą-

cy 3 miesiące. 

       Liczba dni wolnych na poszu-

kiwanie pracy nie jest jednakowa 

dla wszystkich pracowników. 

Liczba zależy od długości trwania 

okresu wypowiedzenia. Dni wol-

ne mogą być udzielane łącznie 

lub oddzielnie. 

Wymiar dni wolnych zależy wy-

nosi: 

2 dni robocze w okresie dwutygo-

dniowego i jednomiesięcznego 

wypowiedzenia, 

3 dni robocze w okresie trzymie-

sięcznego wypowiedzenia. 

Dni wolne na poszukiwanie pra-

cy, jak sama nazwa wskazuje po-

winny być przez pracownika 

przeznaczone na poszukiwanie 

przez niego nowego zatrudnienia. 

Jeśli pracodawca wie, że pracow-

nik już znalazł nową pracę, nie 

musi pracownikowi udzielać ta-

kich wolnych dni. Ważne to pra-

cownik musi złożyć  o udzielenie 

takiego urlopu. 
     Za dni wolne na poszukiwanie 

pracy przysługuje pracownikowi 

wynagrodzenie. Stosuje się zasady 

obowiązujące przy ustalaniu wyna-

grodzenia za urlop. Składniki wy-

nagrodzenia ustalane w wysokości 

przeciętnej oblicza się z miesiąca, 

w którym przypadło zwolnienie od 

pracy. Podstawa prawna: Art.37 

Kodeksu pracy 

(Infor—Kadry) 
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77-100 Bytów 

ul. Lęborska 24 

Tel.: 59 822 30 84 

borskiego, słupskiego. 

W powiecie bytowskim poradę można 

uzyskać w biurze przy ulicy Podzam-

cze 34 po wcześniejszym umówieniu 

się telefonicznym. Informacje na ten 

temat można znaleźć na stronie in-

ternetowej www.blizejprawa.pl, tam 

też znajdziecie adres do kontaktu 

mailowego. 

 Brak powszechnego i darmowego 

dostępu do profesjonalnych usług 

prawnych to najczęstszy problem, 

który dotyka większości społeczeń-

stwa -  w szczególności osoby o ni-

skich dochodach. Dlatego w ramach 

projektu „Bliżej prawa. Sieć porad-

nictwa prawno – obywatelskiego w 

Tylko do końca marca 2015 można 

jeszcze skorzystać z bezpłatnej pora-

dy prawnej w ramach projektu 

"Bliżej prawa" pod patronatem fun-

dacji "Parasol" Zakres pomocy praw-

nej obejmuje porady z zakresu prawa 

administracyjnego, prawa pracy, 

prawa cywilnego, prawa karnego 

oraz innych. Koordynatorem jest pa-

ni Bernadeta Januszewska, która w 

sposób wyczerpujący wyjaśni wszel-

kie wątpliwości jak skorzystać z po-

rady. Wystarczy zadzwonić pod nu-

mer 59 307 00 10 aby się umówić w 

celu uzyskania porady prawnej. 

Projekt „Bliżej prawa. Sieć poradnic-

twa prawno – obywatelskiego w su-

bregionie słupskim”  prowadzony 

przez Fundacja Rozwoju Lokalnego 

„Parasol” jest związany z brakiem 

powszechnego dostępu do darmowe-

go dostępu do usług prawnych. 

Szczególnie to dotyczy osób o niskich 

dochodach ale nie tylko nich. Funda-

cja "Parasol" zapewnia porady miesz-

kańcom powiatów bytowskiego, lę-

subregionie słupskim” Fundacja Roz-

woju Lokalnego „Parasol” zapewnia 

mieszkańcom powiatu bytowskiego, 

lęborskiego i słupskiego bezpłatny 

dostęp do porad prawnych i obywa-

telskich. 

Projekt jest realizowany od stycznia 

2011 r. i zakończy się w marcu 2015 

roku. Poradnictwo udzielane jest w 

trzech biurach powiatowych oraz w 

każdej gminie, w ramach tzw. punk-

tów mobilnych. Prowadzimy także 

liczne działania zmierzające do wzro-

stu świadomości prawnej obywateli 

poprzez organizację szkoleń, spotkań 

i konferencji dotyczących spraw 

prawnych i obywatelskich. W ra-

mach projektu zaplanowano druk 

publikacji w zakresie poradnictwa, 

poradnik dla petenta oraz książeczki 

dla dzieci w wieku 8-10 lat. Promo-

wanie projektu odbywa się poprzez 

dystrybucje ulotek, plakatów, bro-

szur informacyjnych, audycje radio-

we oraz dodatki prasowe. 

(mr) 

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Bliżej prawa — darmowe porady prawne 

 
Biuletyn Komisji 

Zakładowej  

NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

http://www.solidarnosc.or

g.http://www.solidarno

sc.org.pl/slupsk/index2

.php 

. 

Rok 7 numer 88 Str. 4 


