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NSZZ SOLIDARNOŚĆ        W sobotnie piękne, 

słoneczne przedpołu-

dnie spotkaliśmy się 

na IX spływie SOLI-

DARNOŚCI szlakiem 

Jana Pawła II organi-

zowanym przez 

"Solidarność" Polmoru 

Bytów. Tradycyjna tra-

sa Soszyca - Gołębia 

Góra, ale jednak jak co 

roku spotykają nas no-

we i nie przewidywal-

ne zdarzenia. Ostatnie 

lipcowe opady spowo-

dowały, że stan wody 

był wysoki, nurt by-

stry, a naturalne prze-

szkody utworzone 

przez zwalone drzewa 

trudniejsze do pokona-

nia. Co bardziej rządni 

przyjemności oprócz 

zmagania się z nurtem 

wypatrywali na zbo-

czach grzybów, chcąc 

połączyć przyjemne z 

jeszcze przyjemniej-

szym. Być może wypa-

trywanie tych grzybów 

spowodowało, że nie 

wszyscy dopłynęli bez 

zapoznania się z osobi-

stym sprawdzeniem 

stanu wody w Słupi. 

Mokrzy, ale z uśmie-

chem i zadowoleniem z 

mile spędzonego czasu 

kontynuowali spływ. 

          W wartkim nur-

cie i nie przewidywal-

nych przeszkodach nie 

zawsze był czas na ro-

zejrzenie się po okoli-

cy, żeby zauważyć hi-

storię wpisaną w rzekę 

i jej najbliższe otocze-

nie. Już na starcie w 

Soszycach po prawej 

stronie, trochę ukryte, 

można było zauważyć 

przęsła zniszczonego 

mostu kolejowego. To 

pozostałość połączenia 

kolejowego Bytów - 

Lębork. Tory rozkręcili 

po II wojnie światowej 

Rosjanie i zabrali, 

miejscowi mówili, że 

do posrebrzenia, potem 

mówiono, że do pozło-

cenia, teraz już mówi 

się, że szyny zostaną 

pokryte diamentami. 

Ale są ciągle wśród nas 

ludzie, którzy wierzą, 

że szyny zostaną zwró-

cone i linia kolejowa 

powróci na swoje daw-

ne miejsce. 

          Płyniemy dalej, 

na brzegach spotyka-

my pozostałości kon-

strukcji betonowej po 

nieistniejącym moście. 

To miejsce, to teren 

leśnictwa Czaple, na 

przedwojennych ma-

pach oznaczone jako 

"Die neue Brücke",   .  

Na wesoło 

 

Hrabina krzyczy 

do służącej: 

- Wartość znisz-

czonych dziś 

przez Ciebie por-

celanowych filiża-

nek i talerzyków, 

jest wyższa od 

Twojego miesięcz-

nego wynagrodze-

nia! Co ja mam 

teraz zrobić? 

- Myślę, że jaśnie 

Pani powinna 

podnieść mi wy-

nagrodzenie.  
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 nowy most. Pamiętam jeszcze 

jego drewnianą konstrukcję, 

później wybudowano nową kon-

strukcję wzmocnioną solidnymi 

metalowymi teownikami zdol-

nymi unieść ciężar czołgu. Na 

przełomie lat 70/80 most roze-

brano. Po prawej stronie w odle-

głości około kilometra, jest miej-

sce zwane "Czołg". Po wojnie 

stał tam wrak zniszczonego 

czołgu. Na miejscu styku pięciu 

dróg stała olbrzymia sosna na 

której było widać ślady po prze-

strzelinach pocisków czołgo-

wych. W 80 latach drzewo się 

przewróciło na skutek silnych 

wiatrów. Obecnie w tym miej-

scu znajduje się kamienny obe-

lisk postawiony przez koło ło-

wieckie "Trop" z Bytowa. 

          Dopływamy do mostu w 

pobliżu dawnej, już nie istnieją-

cej leśniczówki "Śródlesie". Po 

lewej stronie na zboczu rzeki, 

porośniętej dzisiaj lasem była w 

XIX w. huta szkła "Sllup". Dzi-

siaj już trudno znaleźć ślady po 

tej hucie ale uważne oko może 

wypatrzeć na drodze biegnącej 

od mostu fragmenty kęsów 

szklanych pozostałości po daw-

nej hucie. Wspomniana droga 

wiedzie do tak zwanej "Drogi 

Gdańskiej". 

          Biwakując przy moście, 

nieświadomi tego też odnajdzie-

my ślady historii. W kierunku 

Bytowa w odległości 50m od mo-

stu znajdziemy przydrożny 

krzyż. Taki jakich wiele spotka-

my na rozstajach dróg. Krzyż 

stoi w miejscu dawnej tablicy 

upamiętniającej ofiary I wojny 

światowej, mieszkańców nieod-

ległej osady Miedzierza i o tej 

samej nazwie dawnej siedziby 

nadleśnictwa. Jeżeli udamy od 

mostu w kierunku Unichowa, to 

na szczycie wzniesienia znajdu-

jącego się po lewej jak i prawej 

stronie szosy, odnajdziemy śla-

dy dawnych umocnień służą-

cych do obrony mostu. Transze-

je i od czasu do czasu wysunięte 

na skraj zbocza stanowiska bo-

jowe to pozostałość po zbudowa-

nym przez Niemców pod koniec 

wojny systemie obrony znajdu-

jącego się poniżej mostu. O ile 

mi wiadomo w tym miejscu nie 

było walk. 

           Uczestnicy spływu po 

szczęśliwym dotarciu do mostu 

koło Gołębiej Góry, już na brze-

gu biesiadując w miłej atmosfe-

rze wspominali trudy przebyte-

go szlaku, ale już teraz zapo-

wiadali spotkanie na X spływie 

Solidarności szlakiem Jana 

Pawła II. 
Marian Rudnik 

. 
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jak i więcej dzieci. Opieka na 

dziecko nie zależy również od 

wymiaru czasu pracy w dniu 

wykorzystywania zwolnienia. 

Należy go udzielać na dni, które 

zgodnie z rozkładem czasu pra-

cy są dniami pracy pracownika 

w pełnym wymiarze dziennym. 

           Za czas tego zwolnienia 

pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia obliczonego tak 

jak wynagrodzenie za urlop wy-

poczynkowy. Niewykorzystane 

w roku kalendarzowym zwol-

nienie przeznaczone na opiekę 

nad dzieckiem nie „przechodzi” 

na rok następny, tylko wygasa z 

końcem roku. Z początkiem ko-

lejnego roku pracownik ma pra-

wo do 2 dni zwolnienia z tego 

tytułu (oczywiście jeśli dziecko 

nie ukończyło jeszcze wskazane-

go wieku). Prawo do tego zwol-

nienia przysługuje pracowniko-

wi od dnia podjęcia pracy. Nie 

ma przy tym znaczenia ani to, 

w jakim miesiącu pracownik 

rozpoczął pracę, ani rodzaj umo-

wy o pracę. 

           Jeżeli oboje rodzice lub 

opiekunowie dziecka są zatrud-

nieni, z opieki na dziecko może 

korzystać jedno z nich. Mogą się 

też podzielić tym uprawnieniem 

i każdy z rodziców może wyko-

rzystać po jednym dniu tego 

zwolnienia od pracy. 

          Po zmianie przepisów 

opieka będzie udzielana w 

dniach (tak jak obecnie 2 dni w 

roku kalendarzowym) albo w 

godzinach (16 godzin rocznie). 

Wyboru sposobu korzystania ze 

zwolnienia w danym roku doko-

nuje pracownik w pierwszym 

wniosku o udzielenie opieki na 

dziecko.  

Internet 

        

          Od 2 stycznia 2016 r. pra-

cownik może dokonać wyboru, 

czy chce korzystać ze zwolnie-

nia od pracy na dziecko do 14 

lat w dniach czy godzinach, tj. 

ma prawo do 2 dni lub 16 go-

dzin takiego zwolnienia.  

          Wprowadzenie możliwości 

uzyskania zwolnienia na opiekę 

na dziecko w wymiarze godzino-

wym pozwala na korzystanie z 

niego tylko przez część dnia 

pracy, co w wielu przypadkach 

jest wystarczające. 

          Obecnie pracownik będą-

cy rodzicem dziecka ma prawo 

do 2 dni zwolnienia na opiekę 

nad dzieckiem w ciągu roku . 

Zwolnienie to – określane jako 

opieka nad zdrowym dzieckiem 

– przysługuje do ukończenia 

przez dziecko 14. roku życia. 

Wymiar zwolnienia jest nieza-

leżny od liczby dzieci. Dwa dni 

wolnego przysługują rodzicom 

wychowującym zarówno jedno, 

Opieka nad zdrowym dzieckiem 
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             Dnia 12.07.2016 zmarł po dłu-

giej chorobie Ś.P. Roman Piankowski. 

Długoletni  Pracownik Polmor. Członek 

NSZZ Solidarność przy Polmor w Byto-

wie. Uczestnik strajku w Elmorze w 

sierpniu 1980r. Kolega, przyjaciel, do-

bry człowiek. Ks. Krzysztof Szary w 

swojej homilii podsumował Romana 

słowami - ...„Miał dobre serce. Życie też 

Romana nie oszczędzało. Wiele do-

świadczył”...  

             Wiele koleżanek i kolegów z 

Polmoru przyszło pożegnać Romana. W 

ceremonii pogrzebowej uczestniczył po-

czet sztandarowy NSZZ SOLIDAR-

NOŚĆ. Cześć Jego pamięci. Spoczywaj 

w Bogu.    

  

Ś.P. ROMAN PIANKOWSKI 



Komisja Zakładowa  

SOLIDARNOŚĆ 

77-100 Bytów 

ul. Lęborska 24 

Tel.: 59 822 30 84 

jeżeli jest to incydent jednorazowy. 

Gdy pracujemy przy komputerze 

W rozporządzeniu ministra pracy i 

polityki socjalnej w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy na stanowi-

skach wyposażonych w monitory 

ekranowe z 1998 roku, wspomniano 

również o 5-minutowej przerwie po 

każdej godzinie pracy przy kompute-

rze. Przysługuje ona pod warunkiem, 

że dobowy wymiar czasu pracy 

przy monitorze wynosi co najmniej 4 

godziny. Te dodatkowe, krótkie, 

przerwy pracownik powinien  wyko-

rzystać na wykonywanie innych 

czynności służbowych.   

Na dodatkową przerwę w pracy mo-

gą liczyć pracownice karmiące pier-

sią, jeśli ich dobowy wymiar czasu 

pracy wynosi więcej niż 6 go-

dzin. Mają  prawo do dwóch półgo-

dzinnych przerw w pracy wliczanych 

do czasu pracy. Pracownica karmiąca 

więcej niż jedno dziecko ma prawo do 

dwóch przerw w pracy, po 45 minut 

każda. Przerwy na karmienie, na 

wniosek pracownicy, mogą być udzie-

lane łącznie. Zatem młoda mama 

może np. godzinę wcześniej wyjść z 

pracy do domu. 

Zgodnie z kodeksem pracy, pracowni-

kowi zatrudnionemu na umowę o 

pracę przysługuje 15-minutowa prze-

rwa w ciągu 8 godzin pracy, o ile pra-

cuje co najmniej 6 godzin na dobę.  

Choć w przepisach formalnie nie za-

pisano, że jest to przerwa na spożycie 

posiłku, to z reguły właśnie w ten 

sposób pracownicy ją wykorzystują. 

Dlatego też potocznie zwana jest 

przerwą śniadaniową. Jest płatna, 

wliczana do  czasu pracy, ale zara-

zem też  w pewien sposób 

"regulowana" przez pracodawcę. Za-

tem  powinna odbyć się o wyznaczo-

nej porze.  

Podczas 15-minutowej przerwy pra-

cownikowi nie wolno opuścić terenu 

zakładu pracy.  

Co istotne, pracodawca musi respek-

tować prawo pracowników do 15-

minutowej przerwy w pracy. Nie mo-

że np. w regulaminie zakładowym 

napisać, że taka przerwa nie przysłu-

guje zatrudnionym w firmie. Nie 

można także zabronić pracownikowi 

z korzystania z takiej przerwy nawet 

A jeśli świeżo upieczona mama pra-

cuje mniej niż 6 godzin dziennie? 

Wówczas przysługuje jej jedna prze-

rwa na karmienie. Natomiast, gdy w 

pracy spędza mniej niż 4 godziny 

dziennie, to w ogóle nie ma prawa do 

przerwy na karmienie. 

Pracownicy młodociani i niepełno-

sprawni 

Przepisy dotyczące przerw w pracy w 

uprzywilejowanej sytuacji stawiają 

także młodocianych. Jeśli ich dobowy 

wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 

4,5 godziny, to pracodawca ma obo-

wiązek wprowadzić przerwę w pracy 

trwającą nieprzerwanie 30 minut. 

 Z kolei, na mocy ustawy o rehabili-

tacji zawodowej i społecznej oraz za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych 

z 2011 roku, pracownikom niepełno-

sprawnym przysługuje 15-minutowa 

przerwa w pracy na gimnastykę lub 

wypoczynek. Prawo do takiej dodat-

kowej przerwy nie zależy od dobowe-

go wymiary czasu pracy niepełno-

sprawnego ani od posiadanego przez 

niego stopnia niepełnosprawności. 

Zgodnie z postanowieniami Układu 

Zbiorowego Pracy w Polmor pracow-

nicy mają prawo do dwóch przerw w 

wysokości łącznie 30 min. (Internet)              

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Prawo do przerwy 
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