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NSZ
Z pomniki wodza bolszewików Władimira Iljicza Uljanowa pseudonim „Lenin”  

zburzono od 8 grudnia 2013 r. na Ukrainie

OFIAROM STANU WOJENNEGO Naszym
ZDANIEM

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Szkoła sp. z o.o.  
 Trwa spór wokół nowej szkoły w 
Gdańsku-Kokoszkach. Walczy o po-
szanowanie dla prawa   oświatowa 
„S”. Skąd  ten sprzeciw wobec try-
bu przekazania podmiotowi niepu-
blicznemu szkoły wybudowanej za 
36 mln zł z budżetu miasta?

Oceniamy to jako działanie na-
ruszające system funkcjonowania 
oświaty w Polsce, podział kompe-
tencji zapisany w polskim ustawo-
dawstwie, naruszenie równowagi 
i odpowiedzialności struktur pań-
stwa (a takim są samorządy) za 
prowadzenie i rozwój usług pu-
blicznych. Oddawanie w prywatne 
ręce (i to spółce z o.o.) tak ważnej 
dla społeczności lokalnej instytucji, 
jaką jest szkoła jest wyzbywaniem 
się odpowiedzialności za oświatę: 
„To nie my, nie naszych około 800 
urzędników, budynek - szkołę bę-
dzie prowadził tzw. Operator”.

Tenże „operator”, korzystający z 
tej samej dotacji, co inne gdańskie 
szkoły publiczne, wymyśla nazwę 
szkoły: „Pozytywna Szkoła Pod-
stawowa”. Czy to znaczy, że inne 
gdańskie szkoły są „negatywne”? 
Absurd. Aż dziw bierze, że w tej 
sprawie nie wypowiedziało się do 
tej pory MEN. Ba, tam też polity-
ka zastępuje  racjonalność, czego 
dowodzi wprowadzanie na siłę 
sześciolatków do szkół (a za rok, 
będzie ich jeszcze więcej), które 
czasami tłoczą się w świetlicach, 
chodzą na zajęcia albo wcześnie 
rano, albo pod wieczór. Dobrze, 
że przynajmniej Rzecznik Praw 
Obywatelskich w piśmie do MEN z 
17 lipca br. zwrócił uwagę na pato-
logię tego typu rozwiązań. 

W klimacie tzw. „falandyzacji” 
prawa, można pozwalać sobie 
na tak wiele. Jednak to  wstyd, że 
podczas otwarcia nie poświęcono 
budynku szkoły, nie zawieszono 
krzyży, tłumacząc, że będzie to 
obiekt świecki.

Tak się złożyło, że ów „opera-
tor” , czyli Zespół Szkół Spółka z 
o.o. z siedzibą w Pucku, nosi imię 
marszałka Macieja Płażyńskiego. 
Czy takie działania są zgodne z sys-
temem wartości, które wyznawał 
zmarły tragicznie w Smoleńsku ten 
wielki polski patriota?

 To zła droga, gdy stara się po-
mijać system wartości, na którym 
powinna się opierać polska szkoła. 
Nie powinno tak się dziać w Gdań-
sku, gdzie w  1980 roku upomnia-
no się o Rzeczpospolitą opartą na  
patriotycznym i  chrześcijańskim 
aksjomacie.       Wojciech Książek  

     

W rocznicę agresji 
Związku Sowieckiego 
na Polskę z 17 września 
1939 roku pod pomni-
kiem Golgoty Wschodu 
na gdańskim cmentarzu 
Łostowickim spotkali się 
kombatanci, samorzą-
dowcy, młodzież i dele-
gacja NSZZ „S” z pocz-
tem sztandarowym aby 
oddać hołd   obrońcom 
Kresów Wschodnich, rodzinom 
zesłanym do Kazachstanu i na 
Daleki Wschód, oficerom pomor-
dowanym przez NKWD.   

Przewodniczący ZRG NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla reprezentował z 
kolei nasz Związek na uroczysto-
ściach Światowego Dnia Sybiraka 
w Szymbarku. 

W rocznicę agresji  

 Matematyka i 6-latki
 - Wspieranie dziecka młodd-

szego w związku z obniżeniem wie-
ku szkolnego, podniesienie jakości 
kształcenia ponadgimnazjalnego w 
zakresie matematyki, profilakty-
ka agresji – to główne cele poli-
tyki oświatowej w roku szkolnym 
2014/2015 – mówiła Elżbieta Wa-
silenko, Pomorski Kurator Oświaty 
na Radzie Sekcji POiW NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego. Na naucza-
nie matematyki zwrócono w MEN 
uwagę po wynikach matur, kiedy to 
ponad 45 tys. maturzystów oblało 
ten przedmiot.  Rada Sekcji krytyku-
je MEN i samorządy terytorialne za 
kolejny rok z rzędu, w którym na-
uczyciele oraz pracownicy szkolnej 
administracji i obsługi nie otrzymają 
podwyżek. więcej...>> 
 
Patron „S” na ołtarze 

20 września br. rozpocznie się 
proces kanonizacyjny bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki, patrona NSZZ „S”. 
Podczas procesu zostanie oceniona 
autentyczność cudu, który wyda-
rzył się za wstawiennictwem pol-
skiego kapłana we Francji. Jeśli cud 
zostanie zatwierdzony przez waty-
kańską kongregację, kanonizacja 
kapelana „S” będzie niemal pewna.

Stracony rok
Prezydium Krajówki NSZZ „S” 

negatywnie oceniło projekt Ustawy 
budżetowej na rok 2015. Następ-
ny rok będzie kolejnym straconym. 
Zamiast budowy nowoczesnej 
gospodarki, oraz znacznej popra-
wy poziomu życia polskiej rodziny 
można oczekiwać dalszej emigracji 
zarobkowej oraz zwiększania dys-
proporcji między małymi i dużymi 
miastami oraz wsią. W projekcie nie 
przewidziano koniecznych działań 
reformujących finanse publiczne, 
czy ograniczających „szarą strefę”.

3,5 mln tymczasowych Polaków
Ponad 3,5 mln Polaków, czyli 

28,5 proc. wszystkich pracowników 
tzw. najemnych zatrudnionych jest 
na czas określony. To o 255 tys. osób 
(7,8 proc.) więcej niż w tym samym 
okresie ubiegłego roku i o blisko 3 
mln więcej niż w roku 2000. 

Blisko 80 osób uczestniczyło w 
konferencji zorganizowanej 12 
września br. w ramach projektu 
„Akademia Handlowa 50+ - inno-
wacyjny model walidacji i uzupeł-
niania kompetencji zawodowych 
osób 50+” przez Region Gdański 
NSZZ „S”, Fundację Gospodarczą z 
Gdyni, oraz Combidata Poland w 
Gdańskim Parku Naukowo - Tech-
nologicznym.  
30 proc. pracodawców skarży się 
na dotkliwy brak wykwalifikowa-
nych pracowników na rynku pra-
cy, a na trudności w rekrutacji osób 
o odpowiednich kwalifikacjach 
uskarża się co trzeci przedsiębiorca. 
Najtrudniej jest pozyskać wykwa-
lifikowanych pracowników fizycz-

nych oraz inżynierów – wynika z 
raportu ManpowerGroup. Brakuje 
ludzi o kwalifikacjach technicz-
nych, informatyków i operatorów 
produkcji. Rośnie też zapotrzebo-
wanie na menedżerów sprzedaży 
i przedstawicieli handlowych.    
W tę lukę rynku pracy wpisał się 
projekt „Akademia Handlowa 
50+”, stawiający na uzupełnianie 
kompetencji zawodowych osób 
powyżej 50 roku życia. W ramach 
projektu opracowano i przetesto-
wano prezentowany na konfe-
rencji innowacyjny model uzupeł-
niania kompetencji zawodowych 
osób „50+” z woj. pomorskiego 
w zawodach sprzedawca i przed-
stawiciel handlowy. więcej...>> 

– To próba oddania hołdu wszystkim 
ofiarom stanu wojennego.– powie-
dział Bogdan Olszewski, sekretarz 
ZRG NSZZ „S” podczas podpisania 
deklaracji założycielskiej Społeczne-
go Komitetu Budowy Pomnika Ofiar 
Stanu Wojennego w Gdańsku.
Pomnik ma stanąć na skwerze na-
przeciw biurowca LOT-u w miejscu, 
gdzie 17 grudnia 1981 r. został 

zastrzelony Antoni 
Browarczyk, 20-letni 
chłopak, kibic Lechii 
Gdańsk, uczestnik 
duszpasterstwa.  
Członkowie komitetu 
wybrali datę 17 wrze-
śnia na podpisanie de-
klaracji.
– To, co nastąpiło 17 
września 1939 r. nie 
skończyło się wraz z 

zakończeniem II wojny światowej. 
Stan wojenny był ostatnią próbą 
zachowania systemu socjalistyczne-
go w Polsce. Dla nas walka się nie 
skończyła. Dopominamy się o pa-
mięć o tych, którzy walczyli w stanie 
wojennym o wolną Polskę, którzy 
za to oddali swoje życie– mówił ks. 
Jarosław Wąsowicz, historyk, dusz-
pasterz kibiców. więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiat-przed-grozba-rynku-pracy/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiat-przed-grozba-rynku-pracy/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rada-oswiatowej-s-przeciwko-probom-wprowadzenia-nowego-modelu-prowadzenia-szkol
http://www.akademiahandlowa.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomnik-ofiarom-stanu-wojennego/
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CYTAT tygodnia
 Dlaczego należę do  
 „SOLIDARNOŚCI”?

 Pojednanie w Europie – rozumianej szeroko – 
jest potrzebne, ale podstawą tego pojednania 

musi być twarda niejednokrotnie prawda. 
Polska nie ma powodu do odrabiania 

lekcji pokory! Polska zachowała się tak, 
jak należało się zachować! Niech 

lekcję pokory odrabiają Ci, którym 
niejedna taka lekcja się należy 

prezydent RP Lech 
Kaczyński w prze-

mówieniu z 17 
września 2009 r.

 
HISTORIA tak było

ODSIECZ Wiedeńska

ZAPYTAJ prawnika

Pracuj bez umowy 

  Zofia Falgowska, KM POiW NSZZ „S” w Gdyni, 
Zespół Szkół Usługowych w Gdyni 

NSZZ „S” daje mi poczucie bezpieczeństwa i ochrony miej-
sca pracy. Korzystam z organizowanych przez Związek spotkań  
i konferencji. Liczę, że „S” przyczyni się do odbudowy szkol-
nictwa zawodowego, by na rynek pracy trafiali profesjonalnie 
przygotowani absolwenci, umiejący odnaleźć się w rzeczywisto-
ści gospodarczej.

PŁACA W DÓŁ

CHOROBA 
ZAWODOWA

Projekt 
wprowadze-
nia obowiąz-
ku zawarcia 
umowy o 
pracę na pi-
śmie przed 
dopuszcze-
niem do pra-
cy utknął w 
Sejmie. Pod-
komisja sta-
ła do spraw 
nowelizacji 

kodeksu pracy oraz kodeksu 
postępowania administracyjne-
go rekomendowała odrzucenie 
projektu zmiany art. 29 § 2 ko-
deksu pracy, złożonego przez 
posła PiS Janusza Śniadka. 

Obowiązujący artykuł nakła-
da na pracodawcę obowiązek 
potwierdzenia na piśmie umowy 
o pracę, zawartej w innej for-

mie niż pisemna, najpóźniej w 
dniu rozpoczęcia pracy. Propo-
zycja zmiany dotyczy obowiąz-
ku przedstawienia ustaleń co do 
stron umowy, rodzaju umowy 
oraz jej warunków przed do-
puszczeniem zatrudnionego do 
pracy.

Obecna koalicja uznała za 
dogmat iż niskie płace to wa-
runek konkurencyjności, a Pań-
stwowa Inspekcja Pracy po-
zbawiona jest  instrumentów 
umożliwiających wykrywanie i 
ograniczanie szkodliwego dla 
gospodarki i rynku pracy zja-
wiska świadczenia pracy bez 
nawiązania stosunku pracy. W 
razie kontroli regułą jest tłuma-
czenie, że pracownicy nie po-
siadają jeszcze umów o pracę, 
ponieważ jest to ich pierwszy 
dzień w  pracy – mówi poseł 
Śniadek.

Za chorobę zawodową uwa-
ża się taką, która została wy-
mieniona w wykazie chorób za-
wodowych zamieszczonych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 30 czerwca 2009 r.  (Dz.U. t.j. 
z 2013, poz. 1367).  Niedopusz-
czalne jest zatem stwierdzenie 
choroby zawodowej spoza rzą-
dowej listy pomimo istnienia 
związku przyczynowo-skutkowe-
go między chorobą pracownika, 
a środowiskiem pracy. Tak orzekł 
Naczelny Sąd Administracyjny w 
wyroku z dnia 9 maja 2007 r. (II 
OSK 127/07, LEX nr 342633). 

Fakt wystąpienia choroby za-
wodowej stwierdza się na pod-
stawie oceny warunków pracy w 
związku z działaniem czynników 
szkodliwych dla zdrowia, wystę-
pujących w środowisku pracy, 
albo w związku ze sposobem 
wykonywania pracy, zwanymi 
dalej „narażeniem zawodo-
wym”. (art. 2351 Kodeksu pracy)

Rozpoznanie choroby zawo-
dowej u pracownika lub byłe-
go pracownika może nastąpić 
w okresie jego zatrudnienia w 
narażeniu zawodowym lub po 
zakończeniu pracy w takim nara-

żeniu, pod warunkiem 
wystąpienia udokumen-
towanych objawów choro-
bowych w okresie ustalonym 
w wykazie chorób zawodowych 
(art. 2352 Kodeksu pracy). 

Praca w warunkach szko-
dliwych lub uciążliwych dla 
zdrowia wynikających z obiek-
tywnych okoliczności jest pra-
wem dozwolona i może być 
rekompensowana poprzez 
skrócenie czasu pracy bądź ob-
niżeniem wieku emerytalnego, 
a pracodawcy, zatrudniające-
mu pracownika w warunkach 
szkodliwych lub uciążliwych dla 
zdrowia, nie można - wyłącznie 
na tej podstawie - przypisać 
bezprawności zachowania (por. 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
13 października 2004r., II UK 
452/03)

(W następnym artykule – po-
stępowanie w sprawie podejrze-
nia wystąpienia choroby zawo-
dowej)

Maria Szwajkiewicz
Dział Prawny RG NSZZ :Solidar-
ność” w Gdańsku
(stan prawny na dzień 17.09.2014r.)

Główny Urząd Statystyczny podał 
w środę iż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przed-
siębiorstw w sierpniu 2014 r. wy-
niosło 3893,23 zł. Oznacza to, iż 

nasze przeciętne zarobki spadły 
o 71,68 zł. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przed-
siębiorstw w lipcu 2014 r.  wynio-
sło 3964,91 zł.

20 i 21 września 2014 r. pod ha-
słem „Solidarni mocni wiarą w 
Syna Bożego” do sanktuarium 
na Jasnej Górze ruszy XXXII Piel-
grzymka Ludzi Pracy. Członkowie 
"S" zapisują się na wyjazdy w swo-
ich organizacjach związkowych.  
W sobotę (20 września) o godz. 19 
odprawiona zostanie msza św. na 
szczycie Jasnej Góry (odprawią ks. 

bp Henryk Ciereszko), o godz. 21 - 
Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu poprowadzi ks. bp 
Kazimierz Ryczan, Krajowy Dusz-
pasterz Ludzi Pracy. W niedzielę 
(21 września) o 10.40 głos zabierze 
Piotr Duda,  przewodniczący NSZZ 
"S", a o 11 rozpocznie się msza św. 
z homilią metropolity białostockie-
go ks. Edwarda Ozorowskiego.  

Solidarni u Maryi Matki 

Bitwa pod Wied-
niem stoczona 12 
września 1683 r. 
między wojskami 
polsko-austriacko-
-niemieckimi pod 
dowództwem króla 
Jana III Sobieskiego, 
a armią Imperium 
osmańskiego pod 
wodzą wezyra Kara Mustafy Paszy 
było starciem chrześcijańskiej cywi-
lizacji łacińskiej ze światem islamu.   

14 lipca 1683 r. Turcy podeszli 
pod Wiedeń. Już 20 sierpnia 1683 
r. król Jan III Sobieski wyruszył na 
odsiecz z armią Rzeczypospolitej.  
Kolejnym celem wojsk tureckich po 
zajęciu Wiednia byłaby wyprawa na 
Rzeczypospolitą. Król ocenił więc, że 
lepiej bić się z Turkami w sojuszu z 
aliantami, na obcej ziemi. 

3 września wojska sprzymierzo-
ne spotkały się nad Dunajem. Jan III 
Sobieski przejął komendę nad woj-
skami sprzymierzonych liczącymi 
70 tys. żołnierzy. Bitwa rozpoczęła 
się rankiem 12 września. Hasłem 

wojsk polskich było zawołanie „Je-
zus! Maryja!”. 

Po zdobyciu obozu wezyra i 
oswobodzeniu Wiednia, król Jan III 
Sobieski  napisał do papieża Inno-
centego XI: „veni, vidi, Deus vicit” 
(łac. przybyłem, zobaczyłem, Bóg 
zwyciężył), a do swej małżonki Ma-
rysieńki: „Bóg i Pan nasz na wieki 
błogosławiony dał zwycięstwo i sła-
wę narodowi naszemu”. 

Dzisiaj Turcja dawne Imperium 
Osmańskie jest członiem NATO, ale 
odłam wojującego islamu próbuje 
odbudować kalifat w Syrii i Iraku 
niosąc śmierć i zniszczenie „niewier-
nym”, a w planach NATO odżyła 
koncepcja sił szybkiego reagowania.

 więcej...>> oraz więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dzie-zdrady-dzie-niepodlegoci-17-wrzenia-1939-17-wrzenia-1993/
http://www.solidarnosc.gda.pl/s19-historia/kalendarium/17-wrzenia-1929-przygotowania-rejestracji-nszz-solidarno/

