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Komisarz o rynku pracy
Wysokie bezrobocie wśród mło-

dych i utrudnione przejście z za-
trudnienia czasowego na beztermi-
nowe – to zdaniem Laszlo Andora, 
komisarza UE ds. zatrudnienia – 
słabe strony polskiego rynku pracy. 
Wziął on udział w debacie o rynku 
pracy w ramach Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego. Poziom 
bezrobocia wśród młodych w Pol-
sce wynosił w marcu 26,3 proc., 
średnia w Unii to 22,8 proc.

Pocztówka 
Kaczyńskiego

– Trzeba odbudować polski 
przemysł. Zadbać o polskie mar-
ki. Wrócić do idei patriotyzmu 
gospodarczego. Polacy mają wie-
dzę i umiejętności, są pracowici 
i twórczy. Nasza myśl techniczna 
zawsze, budziła zainteresowanie 
i uznanie – mówił w Gdańsku 
prezes PiS Jarosław Kaczyński 
zapowiadając, że jeśli PiS wygra 
wybory powoła ministerstwo 
rozwoju regionalnego i odbudo-
wy przemysłu. Kaczyński wysłał 
pocztówkę znad morza na Śląsk 
z przekazem aby górnicy nie dali 
się oszukać obietnicom obecnej 
władzy. 

Jan Pietrzak  
wraca do zdrowia

Znany satyryk, Jan Pietrzak, 
który wystąpił dla nas w lutym w 
Filharomnii na corocznym spotka-
niu wraca do zdrowia po przeby-
tym zawale serca. Mamy nadzieję, 
że wiele jeszcze razy swoim humo-
rem pobudzi nas do refleksji. Panie
Janku, niech Pan się trzyma!

Siła argumentów czy 
argumenty siły?

Brak zaufania i rozwarstwie-
nie społeczne to m.in. przyczyny 
głębokiego kryzysu dialogu w 
Polsce – powiedział Krzysztof Do-
śla podczas konferencji na temat 
przyszłości dialogu społecznego 
zorganizowanej przez Związek 
Pracodawców Pomorza. 

Więcej...>>

Praca DO ŚMIERCI
Podwyższenie wieku emery-

talnego jest zgodne z konstytucją 
– uznał Trybunał Konstytucyjny 
rozpatrując skargę NSZZ „S”, 
OPZZ i PiS. Spośród 14 sędziów 
sześcioro zgłosiło votum separa-
tum. „Solidarność” nie rezygnuje 
i złoży skargę do Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy.

– Jeśli MOP pozytywnie odnie-
sie się do naszej skargi to rów-
nież wystąpi do polskiego rządu 
z prośbą o zmianę przepisów 
– mówi prof. Marcin Zieleniecki, 
ekspert prawny „Krajówki”.

– Mam poczucie, że traktujemy 
pracę jako swoistą katorgę, tortu-
rę, rzecz niemal haniebną i chcemy 
jak najszybciej obywateli uwolnić 
od tej katorgi, i jak najszybciej 
uczynić z nich emerytów – powie-
dział, uzasadniając decyzję Trybu-
nału, prof. Andrzej Rzepiński.

Prezydium ZRG NSZZ „S”, pod-
kreśla w specjalnym stanowisku, 
iż praca do 67 roku życia może 
stanowić zagrożenie dla osób ją 
wykonujących, a opinia przewod-
niczącego TK, prof. Rzepińskiego,  
„to nieporozumienie świadczące 
o niezrozumieniu sedna proble-
mów i realiów dzisiejszego rynku 
pracy w Polsce”

– Wielokrotnie podkreślaliśmy, 
że wartością jest praca godna 
i bezpieczna. Przymusowe wydłu-
żenie okresu pracy dla osób, któ-
re zdrowotnie nie będą w stanie 
temu sprostać, może zagrozić nie 
tylko pracownikowi, ale i otocze-
niu, a także naraża pracownika 
na stres i spowoduje zwiększenie 
bezrobocia w najstarszej grupie 
wiekowej – uważają związkowcy.

Tymczasem rząd już wie: Bę-
dziemy pracować do śmierci. 
W „Wieloletnim planie finansów
państwa na lata 2014–2017” zna-
lazł się zapis, iż gdy ludzie prze-
konają się o wysokości świadczeń 
z nowego systemu, sami będą 
chcieli i musieli pracować dłużej. 
Emerytury okażą się tak niskie, że 
niewielu z nas zrezygnuje z zara-
biania.

– W Polsce utarło się, że poli-
tyk w momencie kiedy dostał się 
do parlamentu zapominał dzięki 
komu i czemu się tam znalazł. W 
świadomości polityków musi być, 
że mogą być rozliczeni, że jest gru-
pa społeczeństwa, która będzie w 
stanie spojrzeć im na ręce – mówił 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „S” we wtorkowym „Pol-
skim punkcie widzenia” na antenie 
Telewizji Trwam.

Solidarność sprawdza polityków, 
dzięki uruchomionej 5 maja stronie 
internetowej www.sprawdzampoli-
tyka.pl. Internauci mogą sprawdzić, 
jak w ostatnich latach głosowali po-
szczególni posłowie i senatorowie 
oraz zweryfikować to, co zapowia-

Wybierz MĄDRZE

dali w kampanii wyborczej, z tym, 
jak głosują w parlamencie.

Zainteresowanie stroną przero-
sło oczekiwania. Jak poinformował 
nas Marek Lewandowski, rzecznik 
przewodniczącego „S” codziennie 
przybywa 10 tys. nowych indywi-
dualnych użytkowników, którzy na 
stronie pozostają średnio ponad 5 
minut. Zbliżamy się do miliona od-
słon strony, a codziennie gości na 
niej ponad 30 tys. internautów.

– Powinniśmy mieć na uwadze, 
w jaki sposób kandydaci repre-
zentowali nasze racje w polskim 
parlamencie, bo w Parlamencie Eu-
ropejskim tak samo zadbają o inte-
resy naszej ojczyzny – przekonywał 
Krzysztof Dośla w TV Trwam. 
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dr Waldemar Uziak, szef Działu 
Prawnego ZRG NSZZ „S”

Nieobecni nie mają racji. 
Nawet jeżeli wpływ repre-
zentantów danego kraju na 
uchwały podejmowane przez 
Europarlament jest niewielki 
to możemy spowodować, że 
przedstawiciele Polski będą 
bardziej odpowiadali naszym 
poglądom. Z szansy wpły-
nięcia na jak najlepszą naszą 
reprezentację nie należy rezy-
gnować. Wytwórzmy klimat 
odpowiedzialności za kształt 
Europy. Wybory dają szansę by 
nasza reprezentacja miała pro-
fil zbliżony do idei, jakie legły
u podstaw Unii Europejskiej, 
tworzonej przez jej ojców zało-
życieli, przez chrześcijańską de-
mokrację, a przez to wpływała 
na kształt grup w Parlamencie 
Europejskim, do których wejdą 
polscy europarlamentarzyści.

Bożena Brauer, 
przewodnicząca KM „S” 
POiWw Gdańsku

Pójdę na wybory by wybrać 
polityka najbliższego moim 
przekonaniom, który swoją do-
tychczasową działalnością gwa-
rantuje postawę propaństwową 
i propolską, czyli dbającego o 
tożsamość narodową i polskie 
racje w Parlamencie Europejskim. 
Obawiam się, że Europa dryfuje 
w stronę liberalizmu i nachal-
nego lansowania swobód oby-
czajowych więc mam nadzieję, 
że wybrani przez nas europarla-
mentarzyści może i nie odwrócą, 
ale złagodzą, tą tendencję.

Roman Gałęzewski, 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
Stoczni Gdańskiej

Każdy powinien skorzystać z 
prawa obywatelskiego jakim jest 
udział w demokratycznych wy-
borach. Wsłuchajmy się, co mają 
do powiedzenia kandydaci i ich 
komitety w sprawach społecz-
nych, dotyczących nas, pracow-
ników, w sprawach przemysłu. 
To wybór modelu Europy. Czas 
na ratyfikowanie Karty Praw
Podstawowychz ideą solidar-
ności, z prawem pracowników 
do konsultacji, z prawem do 
układów zbiorowych i prawami 
socjalnymi. Unia i jej parlament 
to przede wszystkim humanizm. 
To prawa obywatelskie i socjalne 
oraz możliwość wpływania na 
głuchy na dialog rząd poprzez 
unijne instytucje, a nie, jak chcą  
niektórzy, margines tzw. swo-
bód obyczajowych.

http://www.sprawdzampolityka.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sila-argumentow-czy-argumenty-sily/
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STUDENCKI KOMITET SOLIDARNOŚCI

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Euro nie było tylko walutą, ale także religią. 

W euro trzeba było wierzyć. Z tego powodu 
liderzy zignorowali pierwsze oznaki kryzy-

su twierdząc, że euro jest tarczą, która 
nas przed nim ochroni. Tymczasem 

euro nie tylko nie było tarczą, ale 
wręcz powiększało problemy. 

Derk Jan Eppink,  
wiceprzewodniczący grupy 

Europejskich Konserwa-
tystów i Reformatorów 

w Europarlamencie 
na portalu  

wpolityce.pl

ZAPYTAJ prawnika

UPADŁOŚĆ –  
należności 
pracownicze

W czasie spotkania w Filharmonii 5 lutego prosiliśmy uczestni-
ków o wypełnianie ankiet z pytaniem: „Dlaczego należę do Solidar-
ności?”. Kontynuujemy wypowiedzi.

Co do zasady, od dnia ogło-
szenia upadłości wykluczone jest 
zaspokajanie wierzycieli upadło-
ściowych na drodze postępowania 
egzekucyjnego – tak sądowego, 
jak i administracyjnego. Stanowi 
o tym art. 146 ustawy prawo upa-
dłościowe i naprawcze.

Zawieszenie postępowania 
egzekucyjnego następuje z mocy 
prawa, bez konieczności wydawa-
nia postanowienia w tym zakresie.

Zaspokojenia wierzycieli doko-
nuje syndyk, a odbywa się to wy-
łącznie według reguł postępowa-
nia upadłościowego, tj. w zasadzie 
przez podział funduszów masy 
upadłości. 

Pewne wierzytelności upadłościo-
we są jednak uprzywilejowane i to 
podwójnie, w ten sposób, że korzy-
stają z pierwszeństwa zaspokojenia 
w podziale funduszy masy upadłości, 
jak również podlegają zaspokojeniu 
na bieżąco, w miarę wpływu stosow-
nych sum do masy, o ile sumy te po-
zwalają na pokrycie wszystkich należ-
ności (art. 343 w związku z art. 342 
ust. 1 pkt 1 prawa upadłościowego). 

Do takich uprzywile-
jowanych wierzytelności 
należą odszkodowania bądź 
inne świadczenia związane ze 
stosunkiem pracy (przykładowo 
ekwiwalent za urlop) zasądzone pra-
womocnym wyrokiem sądowym na 
rzecz pracowników upadłej spółki. 

W przypadku, gdyby wierzytel-
ności te z jakiś przyczyn (np. braku 
środków finansowych) nie zostały
uregulowane, to ich zaspokojenie 
nastąpi poprzez plan podziału fun-
duszu masy upadłości.

Ponadto, przepisy prawa 
upadłościowego nie wykluczają 
możliwości prowadzenia postę-
powania egzekucyjnego na pod-
stawie tytułów wykonawczych 
wystawionych po zakończeniu 
procedury upadłościowej, co do 
należności nie objętych postępo-
waniem upadłościowym albo też 
objętych tym postępowaniem, ale 
niezaspokojonych, bądź zaspo-
kojonych jedynie w części w toku 
postępowania.
Stan prawny na 30.04.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

15 maja 1977 roku w kościele 
ojców dominikanów w Krakowie 
kilka tysięcy studentów i miesz-
kańców Krakowa zebrało się na 
mszy św. w intencji Stanisława 
Pyjasa, studenta V roku filologii
polskiej UJ, zamordowanego 7 
maja 1977 r. w bramie kamienicy 
przy ulicy Szewskiej. SB skutecznie 
zadbała, aby nie udało się osądzić 
sprawców zbrodni.

Przyjaciele studenta przygotowali 
„Oświadczenie o powołaniu Stu-
denckiego Komitetu Solidarności”. 
Odczytali je wieczorem po wieloty-
sięcznej żałobnej manifestacji. De-
klarację SKS-u jawnie podpisali m.in. 
Bronisław Wildstein, Bogusław Sonik 
oraz Lesław Maleszka (od 1976 r. TW 
SB „Ketman”, „Return”). 

Studenckie Komitety Solidarności 
powstały też w Warszawie, Wrocła-
wiu, Gdańsku, Poznaniu, Szczeci-

nie. Umieszczona w nazwie SKS-u 
„Solidarność” trzy lata później stała 
się najbardziej znanym polskim sło-
wem.  

Członkowie SKS-ów występo-
wali w obronie członków KOR, 
na Śląsku uczestniczyli w procesie 
Kazimierza Świtonia,  represjono-
wanego za założenie Komitetu 
Wolnych Związków Zawodowych, 
brali udział w głodówce w obronie 
Mirosława Chojeckiego, założy-
ciela  oficyna „Nowa”, rozpoczęli
walkę z  przepisami ograniczają-
cymi w Bibliotece Jagiellońskiej 
dostęp do publikacji, uznanych za 
„wydawnictwa wrogie ideologicz-
nie lub politycznie”.  Ich działania 
wspierał ks. kard. Karol Wojtyła, 
ówczesny metropolita krakowski.
Czytaj też: 
 Zamach na św. Jana Pawła II 
 Rotmistrz Witold Pilecki 

Średni godzinowy koszt pracy 
wynosi w Polsce 31 zł brutto. Tańsi 
są Łotysze, Litwini, Rumuni i Buł-
garzy (15 zł/godz.). Pracodaw-
cy np. w Szwecji (180 zł/godz), 
Belgii i Danii wydają na jednego 
pracownika 6 razy więcej niż u 

Opracowanie i przetestowanie 
modelu szkolenia skierowanego do 
osób zajmujących się opieką nad oso-
bami starszymi i niepełnosprawnymi 
w warunkach domowych to cel no-
wego międzynarodowego projektu, 
którego partnerem jest Region Gdań-
ski NSZZ „S”. 13 maja w   stoczniowej 
Sali BHP odbyło się pierwsze z zapla-
nowanych w projekcie spotkań upo-
wszechniających rezultaty projektu.  

Na pierwszym po wyborach 
spotkaniu Rady Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „S” Regionu Gdań-
skiego 13 maja ukonstytuowało się 
jej prezydium, które tworzą prze-
wodniczący Wojciech Książek oraz 
Barbara Kamińska, Anna Kocik, 
Hanna Kowalewska-Minkiewicz, 
Bożena Brauer, Elżbieta Śliwińska 
i Maciej Werra.

Rada Sekcji OiW NSZZ „S” wy-
raziła dezaprobatę dla werdyktu 
Trybunału Konstytucyjnego, i od-

nas. Różnica pomiędzy Szwecją 
a Bułgarią jest aż 12-krotna. Na 
pracownika w Słowenii wydaje się 
60 zł/godz., w Czechach – 43 zł, 
w Estonii – 39 zł, w Słowacji – 37 
zł i Węgry nas wyprzedzają – 32,5 
zł. Średnia unijna to 99 zł/godz. 
Z kolei średnia unijna w przemy-
śle to 102 zł/godz. W polskim 
przemyśle godzinowy koszt pra-
cownika to 28 zł.

To dane niemieckiego urzędu 
statystycznego Destatis, który 
przedstawił także wysokość poza-
płacowych kosztów pracy (ubez-
pieczenia społeczne, programy 
emerytalne i „chorobowe”) w sto-
sunku do pensji brutto. W Szwecji 
to 51 proc. W Polsce – 20 proc.

ZA MISKĘ RYŻU
FO

T.
 P

A
W

EŁ
 G

LA
N

ER
T

Oświatowa „S” PO WYBORACH

rzucenia skargi m.in. NSZZ „S” na 
podwyższenie wieku emerytalnego 
do 67 roku życia. Rada przyjęła też 
stanowiska w sprawie zwiększenia 
nakładów na oświatę, wynagro-
dzeń nauczycieli oraz pracowników 
administracji i obsługi, nieuzasad-
nionej prywatyzacji oświaty, liczeb-
ności uczniów w klasach i grupach, 
organizacji świetlic szkolnych i wy-
chowania patriotycznego. Przyjęto 
uchwałę broniącą Karty nauczycie-
la. Więcej...>>

Zmiany demograficzne, w tym
wyjazd młodych ludzi za granicę, 
doprowadziły do tego, że  dołą-
czamy do grona państw, w których 
rośnie odsetek ludzi starszych.  Pro-
ces starzenia się społeczeństwa po-
woduje wzrost zapotrzebowania na 
usługi opiekuńcze. W 2020 r. takiej 
opieki będzie potrzebowało około 
370 tys. Polaków.  
Więcej...>>

JAN PRZYBYLSKI, koło EiR NSZZ ,,S” Stoczni Remontowa 
Shipbuilding SA

– W jedności siła. Zorganizowany i dobrze poinformowany ma więk-
szą możliwość poznania ludzi i dokonania wyboru lepszych i uczciw-
szych ludzi spośród kandydatów. Związkowcy mają lepszy dostęp do 
rzetelnej informacji o sytuacji w Kraju.  
FRANCISZEK SYCHOWSKI, KM Pracowników Oświaty  
i Wychowania „S” w Wejherowie 

– Należę do NSZZ „S” bo „pragnę nie mówić, lecz czynić słowami, 
tak aby słów moich ludzie dotykali rękami”. 
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Opieka NAD STARSZYMI

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/s19-historia/kalendarium/13-maja-1981-zamach-na-papiea/
http://www.solidarnosc.gda.pl/s19-historia/kalendarium/13-maja-1901-rotmistrz-witold-pilecki/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/opiekun-zawod-z-przyszloscia/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pierwsze-posiedzenie-rady-sekcji-oswiaty/
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