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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

List z poparciem  
dla Zofii Klepackiej

Utytułowana polska windsur-
ferka Zo�a Noceti-Klepacka, na
którą spłynęła fala nieprzychylnych 
i napastliwych komentarzy  z po-
wodu jej krytyki tzw. „Karty LGBT+”, 
przejaw swoistego terroru tego śro-
dowiska, powołującego się na tole-
rancję, poglądów nie zmienia. List 
z poparciem dla sportsmenki wy-
stosował Piotr Duda, przewodniczą-
cy KK NSZZ „Solidarność” i zapewnił 
o swoim wsparciu. – Stanęła Pani w 
obronie najważniejszych wartości, 
stanowiących punkt odniesienia nie 
tylko dla naszego społeczeństwa 
i naszych rodzin, ale również w co-
dziennej działalności naszej organi-
zacji – napisał Duda. Więcej...>>

Marsz dla Życia 
i Rodziny w Gdańsku

Tegoroczny Marsz Życia i Ro-
dziny gromadził się pod hasłem: 
„Seksedukacja to deprawacja”. 9 
czerwca odbyły się one w blisko 
150 polskich miejscowościach. 
Także ulicami starego Gdańska 
przeszedł (po raz dziesiąty) Marsz 
Dla Życia i Rodziny. Wzięło w nim 
udział około 10 tysięcy osób w róż-
nym wieku, ubranych głównie na 
biało, które zamanifestowały swo-
ją wiarę oraz przywiązanie do war-
tości takich jak obrona życia oraz 
rodzina. Więcej...>>

Kolejna edycja 
konkursu Państwowej 
Inspekcji Pracy

O�cjalna inauguracja konkursu
Państwowej Inspekcji Pracy “Naj-
aktywniejszy Społeczny Inspektor 
Pracy” miała miejsce 10 czerwca 
w siedzibie Głównego Inspektora 
Pracy w Warszawie. Celem konkursu 
jest promowanie działalności spo-
łecznych inspektorów pracy, którzy 
w ramach pełnionych zadań aktyw-
nie wpływają na poprawę stanu 
bezpieczeństwa pracy w zakładach. 
Konkurs organizowany przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy odbywa się 
dwuetapowo tj. na szczeblu okrę-
gowych inspektoratów pracy oraz 
na szczeblu krajowym.

NSZZ „Solidarność” prze-
prowadziła kilka akcji prote-
stacyjnych  w obronie Marka 
Szymczka. Teraz w jego obronę 
może zaangażować się każdy. 
Wystarczy poświęcić 3 minuty 
i podpisać petycję on-line na 
platformie internetowej Labo-
urStart w sprawie sytuacji w 
NSZZ „Solidarność” w Gdynia 
Container Terminal S.A. Petycja 
jest kierowana do Clemence-
’a Cheng, przewodniczącego 
Rady Nadzorczej w Gdynia 
Container Terminal, dyrekto-
ra zarządzającego Hutchison 
Ports w Europie (właściciela 
Gdynia Container Terminal).

Dokerzy w Gdynia Conta-
iner Terminal S.A. oraz ich prze-
wodniczący Marek Szymczak 
potrzebują Twojej solidarności 
i wsparcia!

Tutaj link do petycji…>>
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Polski pracownik nadal tani
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Godzinowe koszty pracy w wybranych państwach UE, 
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W ostatnich latach nastąpiło 
przyspieszenie we wzroście wyna-
grodzeń w naszym kraju, jednak 
okazuje się, że wciąż koszty pracy 
w Polsce nie są wysokie w porów-
naniu z innymi krajami w Unii Eu-
ropejskiej. 

Według wyliczeń Eurostatu 
w 2018 r. średnie godzinowe koszty 
pracy w całej gospodarce (z wy-
łączeniem rolnictwa i administra-
cji publicznej) wynosiły 27,4 euro 
w Unii Europejskiej (UE) i 30,6 EUR 
w stre�e euro. Najdroższa praca jest
w Danii, gdzie godzina pracy kosztu-
je średnio 43,5 euro. Kolejne kraje to  
Luksemburg (40,6 EUR), Belgia (39,7 
EUR), Szwecja (36,6 EUR), Holandia 
(35,9 EUR) i Francja (35,8 EUR). Naj-
mniej praca kosztuje w Rumunii, bo 
tylko średnio 6,9 euro za godzinę. 
Na szóstej pozycji od końca znajduje 
się Polska z 10,1 euro za godzinę, rok 
wcześniej było  to 9,5 euro. 

Koszty pracy to ogół wydatków, 
jakie ponosi �rma w związku z po-
zyskaniem, utrzymaniem, prze-
kwali�kowaniem i doskonaleniem
pracowników.

5 czerwca związkowcy z Sekcji 
Dokerów Europejskiej Federacji 
Transportowców (EFT) uczestniczyli 
w spontanicznym proteście pod sie-
dzibą �rmy Huthinson Port Gdynia.
– Naszym głównym postulatem 
było przywrócenie  do pracy Mar-
ka Szymczaka, przewodniczącego 
„Solidarności” w GCT, który został 
zwolniony dwa lata temu.  Kolejne 
hasła dotyczyły zakończenia spo-
rów zbiorowych oraz zawarcia ukła-
du zbiorowego – mówi Adam Tylski 

Związkowcy z Europy w obronie 
zwolnionego portowca

wiceprzewodniczący Rady Krajowej 
Sekcji Portów Morskich NSZZ „S”. 

Automatyzacja w sektorze por-
towym, układy zbiorowe pracy 
oraz spory zbiorowe to główne 
tematy obrad Sekcji Dokerów ETF, 
które odbyły się od 4 do 6 czerw-
ca w Gdyni. Oprócz związkow-
ców z Polski do Gdyni przyjechali 
przedstawiciele portowców z Bel-
gii, Francji, Holandii, Niemiec, Nor-
wegii, Włoch, Szwecj oraz Anglii. 
Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/9-czerwca-marsz-dla-zycia-rodziny-w-gdansku-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nszz-solidarnosc-portowcow-zwiazkowcy-z-europy-w-obronie-zwolnionego-portowca
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4137&fbclid=IwAR35m2kVIushafYNOXHg5SOnJ5i9yKEVN3g5cNHKIwJ0yGL8QFga5gePCl4
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/poparcie-dla-windsurferki-tradycjonalistki


CYTAT TYGODNIASprawiedliwość po 38 latach?

LICZBA TYGODNIA

6,8 mln 

WYDARZYŁO SIĘ
 13.06.1945 r.  

Rozpoczęło emisję 
Polskie Radio 
Gdańsk.

 13.06.2004 r.  
W Polsce po raz 
pierwszy przepro-
wadzono wybory 
do Parlamentu 
Europejskiego.

 14.06.1940 r. 
Odbył się pierwszy 
masowy transport 
do niemieckiego 
obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz.

Jan Paweł II na Pomorzu
HISTORIA 1987
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PRAWNIK WYJAŚNIA

W Polsce elity lewacko-liberalne były hegemoniczne przez co naj-
mniej 15 lat transformacji i narzuciły parasol ograniczający swobodne 
poszukiwanie ścieżek rozwoju. Wszystko, co kontestowało ścieżkę po-
stbalcerowiczowską, było spychane na margines.

profesor Andrzej Zybertowicz w programie „Warto rozmawiać”

Tyle dzieci w Polsce od 1 lipca będzie mogło skorzystać z programu 500 
plus.

Napoje w okresie letnim
Podczas pracy w wysokiej tem-

peraturze pracodawca powinien 
nieodpłatnie zapewnić pracowni-
kom napoje. Mają być one dostęp-
ne w ciągu całej zmiany roboczej, 
w ilości zaspokajającej potrzeby 
pracujących. Obowiązek taki wystę-
puje, jeżeli praca wykonywana jest:
 w warunkach gorącego mikro-

klimatu, charakteryzującego 
się wartością wskaźnika ob-
ciążenia termicznego (WBGT) 
powyżej 25 °C, 

 na otwartej przestrzeni przy 
temperaturze otoczenia powy-
żej 25 °C, 

 na stanowiskach pracy, na któ-
rych temperatura spowodowa-
na warunkami atmosferyczny-
mi przekracza 28 °C. 
Jeżeli pracownik zatrudniony jest 

w warunkach gorącego mikroklima-
tu, napoje pro�laktyczne powinny
zawierać sole mineralne i witaminy. 

Gorący mikroklimat nie jest 
pojęciem równoznacznym z wy-
sokimi temperaturami. Te ostatnie 
można stwierdzić przy użyciu zwy-
kłego termometru, natomiast w 
przypadku mikroklimatu koniecz-
ne jest ustalenie wskaźnika obcią-
żenia termicznego, który ustala 
się na podstawie metody pomiaru 
określonego w polskich normach. 
Pomiary wskaźników mikroklimatu 

Po półrocznych negocjacjach 
Episkopatu z władzami PRL-u oraz 
ostrzeżeniu przez Stolicę Apostol-
ską, że w przypadku braku zgody 
na odwiedzenie Trójmiasta pod-
czas III pielgrzymki papieża do 
Polski może ona w ogóle nie dojść 
do skutku, władze uległy. 

Jan Paweł II 11 czerwca 1987 
roku przybył do Gdyni, gdzie na 
Skwerze Kościuszki odprawił mszę 
św. dla ludzi morza. Papież powie-
dział wtedy: Świat nie zapomni, że 
słowo Solidarność zostało wypo-
wiedziane tu w nowy sposób. 

Padły wtedy też znamienne 
słowa, że: solidarność musi iść 
przed walką, solidarność również 
wyzwala walkę. Ale nie jest to nig-
dy walka przeciw drugiemu. Jest to 
walka o człowieka, o jego prawa, o 
jego prawdziwy postęp. Wtedy bo-
wiem to życie ludzkie na ziemi staje 
się „bardziej ludzkie”, kiedy rządzi 
się prawdą, wolnością, sprawiedli-
wością i miłością. 

Równie ważne słowa, wspie-
rające odradzający się po latach 

stanu wojennego i podziemnej 
działalności związek zawodowy, 
papież wypowiedział 12 czerwca 
w Gdańsku. Najpierw na spotkaniu 
z młodzieżą na Westerplatte: Każdy 
z was, młodzi przyjaciele, znajduje w 
życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Ja-
kiś wymiar zadań, które trzeba pod-
jąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, 
o którą nie można nie walczyć. Jakiś 
obowiązek, powinność, od której 
nie można się uchylić. Nie można 
zdezerterować. Tego samego dnia 
na Zaspie papież odprawił mszę 
św. dla ok. miliona wiernych, która 
oprócz wymiaru religijnego miała 
też wymiar patriotyczny. Tak mó-
wił do rodaków: Praca nie może być 
traktowana – nigdy i nigdzie – jako 
towar, bo człowiek nie może być 
towarem, ale musi być podmiotem. 
Ma prawo do pracowniczej samo-
rządności, czego wyrazem są między 
innymi związki zawodowe niezależ-
ne i samorządne. 

Jakże te słowa są aktualne dzi-
siaj, kiedy wokół nas jest tyle zła, 
nienawiści i obłudy.

Ryszard Petru to jednak praw-
dziwy pechowiec. W minioną nie-
dzielę postanowił pokazać, że za 
naszą zachodnią granicą można 
bez problemu zrobić duże zaku-
py w niedzielę. – 10 kilometrów 
od granicy niemieckiej jest duże 
centrum handlowe w miejsco-
wości Locknitz i zrobimy tam za-
kupy. Tam dziś są otwarte sklepy, 
między innymi dla Polaków, bo 
Polacy dziś zakupów w Polsce 
robić nie mogą – przekonywał w 
Internecie Ryszard Petru. Twórca 
partii Nowoczesna musiał mieć 

głupią minę, gdy zajechawszy 
pod market w Locknitz, zastał za-
mknięte drzwi. Jak pech to pech. 
Nasz dzielny bohater walczący 
o przywrócenie handlu w niedzie-
lę zapomniał, że w Zielone Świątki 
w Niemczech zamknięte są nawet 
te sklepy, które w niedzielę bywają 
otwarte. 

By zakupić upragnione produk-
ty, pan poseł musiał przemierzyć 
dodatkowe 100 km do nadmor-
skiego kurortu, gdzie handel od-
bywa się na innych zasadach, niż 
w pozostałych częściach Niemiec. 

Na początku czerwca Chor-
wacja zdecydowała o wydaniu 
byłego milicjanta, podejrzanego 
o strzelanie do górników w KWK 
„Wujek”, polskim organom wymia-
ru sprawiedliwości. Po 38 latach 
i on odpowie przed sądem.

Przypomnijmy, że 16 grudnia 
1981 kopalnię „odcięto” od miasta, 
a następnie przystąpiono do jej 
pacy�kacji. Ruszyły czołgi. Na teren
zakładu pracy weszli milicjanci z 
plutonu specjalnego dowodzone-
go przez chor. Romualda Cieślaka. 
Widząc szeregi robotników w po-
bliżu kopalnianej kotłowni oddali 
strzały. W pacy�kacji, od kul plu-
tonu specjalnego Komendy Woje-
wódzkiej MO zginęło 9 górników. 

Według Sądu Najwyższego sądy 
dwóch instancji słusznie uznały, że 
funkcjonariusze użyli broni bezpraw-
nie, gdyż strzelając nie byli w bezpo-
średnim zwarciu z górnikami, odda-

wali strzały z bezpiecznej odległości, 
a ich życiu nie groziło bezpośrednie 
niebezpieczeństwo. Sąd uznał, że ob-
rażenia górników świadczą, iż „strzały 
były mierzone”, bo spośród dziewię-
ciu zabitych górników, czterech 
tra�ono w głowę, jednego w szyję,
dwóch w pierś, dwóch w brzuch, a 
spośród rannych tylko dwóch do-
znało ran od rykoszetów.

W latach 80 Prokuratura Gar-
nizonowa w Gliwicach umorzyła 
śledztwo w sprawie śmierci górni-
ków z „Wujka”.  Skazani zaś zostali 
organizatorzy strajku na kary od 3 
do 4 lat więzienia. Proces opraw-
ców z „Wujka” z plutonu specjal-
nego ZOMO rozpoczął się w 1991 
roku i był trzykrotnie wznawiany. 
Ostatecznie po 28 latach sprawcy 
zostali skazani od 2,5 roku do 11 
lat więzienia. Dzisiaj jest szansa, 
że sprawiedliwość dosięgnie także 
Romana S.

gorącego wykonują uprawnione 
do tego laboratoria z wykorzysta-
niem specjalistycznego sprzętu. 

Pracodawca nie może limito-
wać ilości napoi. Nie ma też moż-
liwości zwolnienia się z obowiązku 
ich zapewnienia poprzez wypłatę 
ekwiwalentu, nawet za zgodą zain-
teresowanego pracownika. Ponad-
to napoje powinny być wydawane 
pracownikom zawsze, gdy w śro-
dowisku pracy panują warunki 
uzasadniające ich otrzymanie.

Stanowiska pracy, na których za-
trudnieni pracownicy powinni otrzy-
mywać napoje, oraz szczegółowe 
zasady ich wydawania, ustala praco-
dawca w porozumieniu z zakładowy-
mi organizacjami związkowymi. Nato-
miast jeżeli u danego pracodawcy nie 
działa zakładowa organizacja związ-
kowa, pracodawca zobowiązany jest 
do uzyskaniu w powyższym zakresie 
opinii przedstawicieli pracowników.
Stan prawny na 7.06.2019 r.

Łukasz Sulej

Petru szuka otwartych sklepów

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk

	Przycisk1790: 
	Przycisk1791: 
	Przycisk1792: 
	Przycisk1793: 
	Przycisk8014: 
	Przycisk1056: 


