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W dniu 18.10.2021 jak co roku odbywają się 
uroczystości poświęcone błogosławionemu 
ks. Jerzemu Popiełuszko. W tym roku to już 
37 rocznica.. Na uroczystości obecne były 
licznie reprezentowane poczty sztandarowe 
z całego kraju, delegacje związków 
zawodowych, partii politycznych, szkół i 
instytucji.  
 

 
 

 
Po złożeniu wieńców i kwiatów przy krzyżu 
na tamie wyruszyła procesja różańcowa, 
która dotarła do sanktuarium. Na placu 
została odprawiona msza św. polowa, której 
przewodniczył ks. bp. Frantisek Rabek ze 
Słowacji. 

 

Szkolenie związkowe 

W dniach 17-21.11.2021r. w ośrodku DWS 
„Perła” w Ustce odbyło się szkolenie dla 
członków komisji zakładowej związku. 
 

 
 
 Tematem szkolenia było rozwiązywanie 
sporów zbiorowych.  
Szkolenie przeprowadził prawnik związku 
kol. P. Ślubowski. 
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Co związek daje pracownikom? 
 

Pracownicy zrzeszeni w związku zawodo-
wym mają prawo do:   

1. zajmowania stanowiska w indywidualnych 
sprawach pracowniczych w zakresie 
unormowanym w przepisach prawa pracy, 

2. zajmowania stanowiska wobec pracodawcy i 
organu samorządu załogi w sprawach doty-
czących zbiorowych interesów i praw 
pracowników, 

3. sprawowania kontroli nad przestrzeganiem 
w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a 
w szczególności przepisów oraz zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy, 

4. kierowania działalnością społecznej inspe-
kcji pracy i współdziałanie z państwową 
inspekcją pracy; 

5. ustalania wspólnie z pracodawcą zasad wy-
korzystania zakładowego funduszu świa-
dczeń socjalnych, w tym podziału środków z 
tego funduszu na poszczególne cele i 
rodzaje działalności; 

6. przyznawania wspólnie z pracodawcą praco-
wnikom świadczeń z funduszu świadczeń 
socjalnych; 

7. uzgadniania regulaminów wewnątrzzakła-
dowych w tym pracy, wynagradzania i pre-
miowania; 

8. ustalania zasad podziału środków na wyna-
grodzenia dla pracowników zatrudnionych 
w państwowej jednostce sfery budżetowej; 

9. reprezentowania interesów pracowniczych 
na forum międzynarodowym. 

10.  kontrolowania przestrzegania przepisów 
dotyczących interesów pracowników, eme-
rytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin. 

Związek zawodowy jest organizacją 
pracowników, którzy organizują się, by 
zbudować siłę mogącą spowodować 
poprawę warunków życia.  

Dlaczego warto się organizować? 

Ponieważ razem łatwiej bronić swoich 
praw a tam gdzie działają związki zawo-
dowe;  

• rzadziej naruszane są prawa pracowni-
ków; 

• rzadziej dochodzi do nieregularnego wy-
płacania wynagrodzeń; 

• pracodawcy nie zmuszają pracowników 
do pracy w nadgodzinach bez wynagro-
dzenia, 

• regularnie odprowadzane są składki na 
ubezpieczenie społeczne 

Dlaczego warto należeć do Związku? 

5 powodów dla których warto się organi-
zować i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”: 

1. Nie jesteś sam, jeśli masz problemy w 
pracy,  

2. Działając w NSZZ „Solidarność” masz 
większą szansę na wynegocjowanie wyż-
szych płac i lepszych warunków pracy, 

3. Zyskujesz pomoc w przypadku niespra-
wiedliwego traktowania, dyskryminacji, 
przemocy, 

4. Korzystasz z pomocy prawników i zwią-
zkowych ekspertów, 

5. Jesteś aktywny i możesz pomagać 
innym. 

Dołącz do nas! 

 

HUMOR 
 

Mąż mówi do żony: 
- Słyszałaś, że wynaleziono kosmetyk, który 
niezawodnie upiększa wszystkie kobiety? 
- Wiem, też go używam. 
- Od razu wiedziałem, że to oszustwo... 
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