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NSZ
Z Tylu Polaków popiera protesty związków zawodowych. 31 proc. jest przeciwnych,  

a 10 proc. nie ma zdania w tej sprawie – wynika z sondażu MillwardBrown dla „Faktów” TVN.
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Co z tym Rostowskim?
Ministerstwo Finansów po-

dało, że zadłużenie państwa na 
koniec czerwca wyniosło 888 mld 
złotych. Tym samym złamano dru-
gi próg ostrożnościowy – zadłu-
żenie przekroczyło 55 proc. PKB. 
W tej sytuacji nie dziwi skok na 
kasę OFE. Według metodologii 
UE polski dług jest jeszcze większy 
i wynosi 937,4 mld złotych!

Bezrobocie na Pomorzu
W sierpniu br. wyniosło 12,9 

proc. i było nieznacznie (0,8 proc.) 
mniejsze niż w lipcu – wynika z in-
formacji sygnalnej Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Gdańsku. Nie-
stety, spadła również i to aż o 14 
proc. liczba wolnych miejsc pracy 
zgłoszonych przez pracodawców.

Więcej...>>

PiS wygrywa
Zdzisław Pupa zdobył mandat 

senatora w wyborach uzupełniają-
cych na Podkarpaciu. Zdobywając 
aż 61 proc. głosów zdystansował 
rywali: Mariusza Kawę z PO-PSL (21 
proc.) i Kazimierza Ziobro (11 proc.). 
To kolejne zwycięstwo kandydata PiS 
po wcześniejszych wyborach w Ryb-
niku i Elblągu. Więcej...>>

Szkoła bezrobotnych
System doradztwa zawodowe-

go w Polsce to fikcja, uczniowie
dokonują złych wyborów edukacyj-
nych – alarmuje „Rzeczpospolita”. 
W 2011 r. profesjonalnego doradcę 
zawodowego zatrudniało niecałe 8 
proc. gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych. W l. 2008–2012 stopa 
bezrobocia osób młodych zwięk-
szyła się o połowę. Więcej...>>

Chodzi o Polskę
Ani „Solidarność”, ani Prawo 

i Sprawiedliwość nie są celem 
samym w sobie. Są środkami do 
celu, którym jest zbudowanie 
Polski naszych marzeń. Stawką są 
zbyt ważne sprawy, aby drogi „S” 
i PiS-u mogły się rozejść – uważa 
Janusz Śniadek, poseł PiS i były 
szef „S”. Więcej...>>

ZACZĘŁO SIĘ!

1. Należy w autokarze wpisać się na listę uczestników.
2. Warto wcześniej zapoznać się z trasą manifestacji, a w razie zgu-

bienia grupy – mieć telefon kontaktowy do autokaru (osoby odpo-
wiedzialnej). Przed wyjazdem nie zapomnij naładować telefonu!

3. Sprawdzić prognozę pogody i dostosować do niej ubranie.
4. Koniecznie wziąć wodę, wygodne buty, nakrycie głowy, a nawet 

małe składane krzesełko.
5. W razie podejrzenia prowokacji – zrób zdjęcia, a w przypadku 

zatrzymania czy legitymowania przez policję – poinformuj koor-
dynatorów akcji – Romana Kuzimskiego (515 240 491) lub Jana 
Szewczyka (603 934 165)

6. Przypominamy, że w trakcie przejazdu i manifestacji obowiązuje 
całkowity zakaz spożywania alkoholu.
W Warszawie pokażmy naszą siłę i determinację, ale pamię-
tajmy, że reprezentujemy NSZZ „Solidarność”.

JEDZIESZ DO WARSZAWY? Pamiętaj, że:

Kontynuacją Dni Protestu bę-
dzie dzień ekspercki. 12 września 
w miasteczku namiotowym pod 
Sejmem odbędą się debaty doty-
czące m.in. służby zdrowia i po-
lityki przemysłowej. 13 września 
podczas tzw. dnia otwartego głos 
będą mogli zabrać przedstawicie-
le wszystkich organizacji społecz-
nych wspierających związkowe 
protesty. Kulminacją protestu 
będzie manifestacja „Dość lekce-
ważenia społeczeństwa” w sobo-
tę 14 września o godz. 12. Trzy 
kolumny protestujących (ma ich 
być co najmniej 100 tys.) wyruszą 
spod Sejmu, Pałacu Kultury i Na-
uki oraz Stadionu Narodowego, 

Plan na WARSZAWĘ
aby spotkać się na Rondzie de 
Gaulle’a i wspólnie przejść Trak-
tem Królewskim na Plac Zamko-
wy. W manifestacji mają wziąć 
udział liczne organizacje społecz-
ne, w tym blisko związane z PiS 
Kluby „Gazety Polskiej”.

Wciąż można zapisać się na 
wyjazd do Warszawy! Główna 
grupa związkowców z Regionu 
Gdańskiego wyjedzie autokarami 
w sobotę o godz. 5 rano sprzed 
siedziby „S”. Zapisy prowadzi 
Dział Organizowania i Rozwoju 
– tel. 58 308 44 54.

Zobacz harmonogram i mapę 
protestu!...>>

Naszym
ZDANIEM

W reakcji na 
rozpoczęcie Dni 
Protestu kolejni 
przedstawiciele 
rządzącej ko-
alicji popisują 
się himalajami 

hipokryzji i cynizmu. Bo jak 
inaczej nazwać powtarzane 
jak mantra stwierdzenie – za-
pewne rozesłane rano smsami 
do działaczy PO i PSL – iż to 
związki zawodowe zrywają 
dialog i wychodzą na ulicę. Ba, 
że to związki nie chcą rozma-
wiać. Czy rządzące koleżeń-
stwo zapomniało, co działo 
się w minionych latach? Czy 
zapomniało o kolejnych odrzu-
canych lub spuszczanych do 
sejmowej zamrażarki projek-
tach związkowych dotyczących 
choćby płacy minimalnej czy 
umów śmieciowych? Czy nie 
pamięta o wprowadzanych po 
chamsku, butem parlamentar-
nej większości projektach pod-
wyższenia wieku emerytalnego 
czy uelastycznienia czasu pra-
cy, w praktyce prowadzącego 
do obniżenia wynagrodzeń? 
Czy była jakakolwiek propozy-
cja kompromisu po zebraniu 
milionów podpisów obywateli 
domagających się referendum 
w kluczowych dla nich spra-
wach? Czy nie jest obraźliwe 
dla milionów bezrobotnych 
i żyjących na granicy ubóstwa 
mimo wykonywanej na pełen 
etat pracy powtarzanie od lat 
mitu o zielonej wyspie? Gorz-
kim „podsumowaniem” tej po-
lityki jest ogłoszenie o pracy na 
stanowisku ochrony placu bu-
dowy, które ukazało się na jed-
nym z portali internetowych, 
gdzie obok całego szeregu wy-
magań dla potencjalnych kan-
dydatów, pojawia się kwota  
2 zł 40 gr za godzinę pracy!

A kiedy pracownicy mówią 
dość, zamiast propozycji dialogu 
„proponuje” im się antyzwiązko-
we zmiany ustawowe i monopol 
władzy na przemoc (!). Rządzą-
ce koleżeństwo! Rozumiem, że 
znaczna część z was pamięta ty-
tuły wyzywające od warchołów 
kierowane pod adresem walczą-
cych o swoją godność robotni-
ków w czasach PRL. Nie wracaj-
cie do starych metod, bo to nie 
ten czas i nie ta pora!

Jacek Rybicki

HIMALAJE 
HIPOKRYZJI

Pikietami pod 6 ministerstwami 
30 tys. związkowców rozpoczęło 
11 września Ogólnopolskie Dni Pro-
testu. Protestujący rozbili miastecz-
ko namiotowe pod Sejmem. Wła-
śnie tam, ponieważ to  parlament 
tworzy prawo, a to pod rządami 
koalicji PO-PSL jest  wyjątkowo an-
typracownicze.

W pierwszym dniu protestu 
wzięło udział kilkuset związkowców 
z Regionu Gdańskiego, głównie 
z sektora stoczniowego (Stocznia 
Gdańsk, Gdańska Stocznia „Re-
montowa”, Remontowa Shipbuil-
ding, Stocznia Marynarki Wojennej, 
Stocznia „Nauta”).

Pikietujący Ministerstwo Skarbu 
Państwa stoczniowcy domagali się 
realizacji postulatów Sekcji Krajo-
wej Przemysłu Okrętowego NSZZ 
„S”, m.in. ułatwienia dostępu do 
kredytowania realizowanych kon-
traktów, przywrócenia uprawnień 
emerytalnych do wcześniejszego 
przejścia na emeryturę w zawo-
dach stoczniowych oraz podjęcie 
ostatecznych działań przez Skarb 
Państwa w celu uniknięcia upa-
dłości Stoczni Gdańsk. 

Z Regionu Gdańskiego przyje-
chali także związkowcy z Radmo-
ru, Portu Gdynia, Krajowej Sekcji 
Morskiej Marynarzy i Rybaków, 
Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia 
oraz przemysłu spożywczego (SM 
Polmlek-Maćkowy). 

Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-na-pomorzu-nieznacznie-w-d/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kandydat-pis-zdeklasowa-politycznych-rywali/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/raport-polska-szkoa-bezrobotnych-doradztwo-fikcja/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/lekcewaenia-spoeczestwa-3/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/tysice-zwizkowcw-w-warszawie-miasteczko-namiotowe-pod-sejmem/
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ADAM JUNG, wiceprzewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Dr. Oetker 
Sp. z o.o.

Wstąpiłem do „Solidarności” w 2007 r. za namową 
kolegów i nie żałuję tej decyzji. W naszej komisji dzia-
łamy nie tylko po to, aby uzyskać coś dla pracowni-
ków, ale staramy się także przedstawić różne sposoby 

modernizacji stanowisk czy po prostu poprawy warunków pracy. Chce-
my, żeby w firmie działo się lepiej.

HISTORIA tak było

Walka władz PRL 
z kościołem

CYTAT tygodnia
Za piękną fasadą także demokratycznie wybrana władza 

może bezpiecznie skrywać swoją arogancję, poczucie 
bezkarności i niekompetencję. Rzecz bowiem nie w 

zapisach, a w praktyce i dobrych demokratycznych 
obyczajach (…) jeśli „Solidarność” była pragma-

tycznym i skutecznym narzędziem przywróce-
nia w Polsce normalności, a solidarność 

przez małe „s” fundamentem zaufania, 
więzi społecznych oraz poczucia 

wspólnoty Polaków, to zawsze 
było i nadal jest dla niej 

miejsce w obywatelskim 
społeczeństwie III RP.

dr Barbara Fedyszak-
-Radziejowska 

(„wSieci”  
nr 35/2013) 

TRZYNASTKA 
dla budżetówki

29 czerwca 2013 r. weszły w 
życie przepisy nowelizujące usta-
wę o dodatkowym wynagrodze-
niu rocznym dla pracowników 
jednostek sfery budżetowej (Dz. 
U. 2013.746).

Zmiany umożliwiają wliczenie 
okresu urlopy macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego, urlopu ojcowskiego do 
okresu pracy w danym roku ka-
lendarzowym, niezbędnego do 
otrzymania trzynastej pensji.

W lipcu 2012 r. Trybunał Kon-
stytucyjny, w sprawie pod sygn. 
akt P 59/11, orzekł, że pominięcie 
w powołanej ustawie okresu urlo-
pu macierzyńskiego jako czasu 
umożliwiającego nabycie prawa 
do „trzynastki” jest niezgodny z 
ustawą zasadniczą i nakazał od-
powiednią zmianę prawa.

T r z y n a s t a 
pensja stanowi 8,5 
proc. sumy wynagro-
dzeń z danego roku. Z 
tym, że w przypadku osób, 
które nie przepracowały peł-
nego roku, wypłaca się ją w wy-
sokości proporcjonalnej do okresu 
przepracowanego.

Pracownicy sfery budżetowej, 
którzy z uwagi na brak co najmniej 
6 miesięcznego okresu pracy, spo-
wodowanego urlopem macie-
rzyńskim lub urlopem ojcowskim, 
nie otrzymali „trzynastki” za 2012 
r. powinni otrzymać jej wypłatę w 
terminie trzech miesięcy od dnia 
wejścia w życie zmian – czyli do 
końca września 2013 r.

stan prawny na 5.09.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

ZAPYTAJ prawnika
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SZANSE dla stoczni

14 września 1953 r. przed 
Wojskowym Sądem Rejonowym 
w Warszawie rozpoczął się pro-
ces biskupa kieleckiego Czesława 
Kaczmarka oraz czterech innych 
kapłanów z tej diecezji. Biskup 
Kaczmarek był zdecydowanym 
antykomunistą, a jego proces 
miał miejsce w okresie ostrego 
konfliktu Episkopatu z władzami
starającymi się przejąć kontro-
lę nad Kościołem. Oskarżonym 
postawiono zarzuty utworzenia 
ośrodka dywersyjno-szpiegow-
skiego, usiłowania obalenia 
przemocą ustroju PRL, wrogiej 
propagandy na rzecz „waszyng-
tońsko-watykańskich mocodaw-
ców” oraz kolaboracji z Niemca-
mi. Akt oskarżenia (zatwierdzony 
w Moskwie) przygotowali m.in. 

płk Józef Różański i prokurator 
Stanisław Zarakowski.

Cały proces został sfingowa-
ny. 22 września biskupa skazano 
na 12 lat pozbawienia wolności, 
a pozostałych 4 księży na kary wię-
zienia od 5 do 10 lat. Proces miał 
skompromitować w oczach spo-
łeczeństwa Episkopat i Watykan 
oraz stworzyć grunt pod areszto-
wanie prymasa Stefana Wyszyń-
skiego. Odpowiedzią prymasa było 
słynne „non possumus”, symboli-
zujące niezgodę Kościoła w Polsce 
na podporządkowanie się komu-
nistom. Władze PRL aresztowały 
kard. Wyszyńskiego 26 września 
1953 r., zaledwie 4 dni po wyda-
niu wyroku na biskupa Kaczmar-
ka. Prymas Tysiąclecia odzyskał 
wolność dopiero w 1956 r.

Zaczyna się odbudowa flo-
ty wojennej RP. W ciągu najbliż-
szej dekady Ministerstwo Obrony 
Narodowej zamierza wydawać 
900 mln zł rocznie na kupno lub 
budowę  nowych polskich okrę-
tów. Większość prac w ramach 
programu ma zostać wykonana w 
polskich stoczniach.

Marynarka Wojenna RP pla-
nuje wkrótce zamówić w pol-
skich stoczniach produkcję nisz-
czycieli min typu Kormoran II. 
Liderem konsorcjum ma zostać 
stocznia Remontowa Shipbu-
ilding, a w jego skład będzie 
wchodzić również Stocznia 
Marynarki Wojennej. MON za-
mierza też podpisać umowę na 
dokończenie budowy ORP Ślązak, 

czyli dawnej korwety typu Gaw-
ron, której budowę zarzucono 
w atmosferze skandalu. Ponadto 
do 2030 roku polską flotę wojen-
ną zasilą trzy nowoczesne okręty 
flotylli obrony wybrzeża (program
Miecznik), uzbrojone w broń ra-
kietową i wymienne moduły misji 
oraz trzy mniejsze patrolowce.

Eksperci podkreślają, że to 
ostatni moment na odnowienie 
polskiej floty i budowę nowych
okrętów. Średnia wieku polskich 
okrętów to 28 lat. Do 2020 r. na 
złom pójdzie większość wyeksplo-
atowanych jednostek. Oby tylko 
kolejne cięcia w budżecie pań-
stwa nie zniweczyły planu, który 
może pomóc i polskiej marynarce, 
i stoczniom. Więcej:...>> 

MEN nie słucha

W przeddzień wyjazdu związ-
kowców z Pomorza na manifestację 
przed siedzibą MEN w Warszawie 
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” Regionu Gdańskiego wywie-
siła na budynku „S” baner mający 
przypomnieć o nauczycielskich po-
stulatach. – Resort nawet gdy ma 
dobre pomysły, psuje je na etapie 
wykonania. Podczas ostatnich prac 
nad zmianami w Karcie nauczycie-
la po raz pierwszy od lat MEN nie 

uwzględnił uwag żadnej organiza-
cji związkowej – przekonywał 11 
września na konferencji prasowej 
przewodniczący gdańskiej oświato-
wej „S” Wojciech Książek.

Tylko w ostatnim roku szkolnym 
pracę straciło 7 tys. nauczycieli, 
w tym ponad 300 na Pomorzu. Po-
wiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 
zaproponował im jedynie… szko-
lenia z bukieciarstwa.

Czytaj więcej...>>

Konferencja prasowa, na zdjęciu 
Wojciech Książek i Bożena Brauer.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/odbudowa-floty-wojennej-w-polskich-stoczniach/ 
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