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NSZ
Z Tylu Polaków negatywnie ocenia podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat 

(sondaż Homo Homini dla „Rzeczpospolitej”). To najgorzej oceniana „reforma” rządu 
PO-PSL w ostatnich latach. Polacy źle oceniają także zmiany w OFE, obniżenie wieku 
szkolnego i uelastycznienie czasu pracy.
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Mity o pracy
Młodzi pracownicy nie mają 

wygórowanych oczekiwań co do 
zarobków, kwestie finansowe nie
są najważniejsze dla osób szu-
kających pracy, a inwestycje nie 
zawsze oznaczają zwiększenie 
zatrudnienia – to tylko niektóre 
wnioski z raportu NBP o rynku 
pracy. Dokument obala wiele „li-
beralnych” mitów o pracowni-
kach. Więcej...>>

Pilnujmy PKP Cargo
O kontrolę przygotowań do 

procesu prywatyzacji PKP Car-
go zwróciły się do Donalda Tu-
ska związki zawodowe, w tym 
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ 
„S”. Związkowcy przypomnieli 
„prywatyzację” Przedsiębiorstwa 
Napraw Infrastruktury, w efekcie 
której spółka upadła, a pracę stra-
ciło ponad 1 tys. osób. W Grupie 
PKP Cargo pracuje blisko 40 tys. 
pracowników. Więcej...>>

Zaklęty krąg
Ubóstwo nie jest wynikiem 

braku inteligencji – uważają 
amerykańscy naukowcy cytowa-
ni przez portal wGospodarce.pl. 
Im bardziej ludzie muszą walczyć 
o swój byt i zaspokojenie podsta-
wowych potrzeb, jak zapewnienie 
rodzinie mieszkania i wyżywienia, 
tym bardziej obciąża to ich umysł 
i w rezultacie słabną ich zdolności 
intelektualne. Niszczy to całą po-
zytywną energię, którą ma czło-
wiek. Więcej...>>

ODWOŁUJEMY RZĄD!

Polska powinna być państwem 
ludzi pracy – mówili uczestnicy 
31 Pielgrzymki Ludzi Pracy na 
Jasną Górę. Zobacz naszą relację 
z Częstochowy...>>

Zobacz też reportaż z manife-
stacji w Warszawie...>>

Manifestacja pokazała nie tyl-
ko naszą siłę i determinację, ale 
również – a może przede wszyst-
kim – ogromne poparcie i zaufa-
nie społeczeństwa, które oczekuje 
zmian. To pokazuje, że „S” i po-
zostałe związki zawodowe są dzi-
siaj jedyną realną siłą zdolną do 
przeciwstawienia się złej polityce 
prowadzonej na ulicy Wiejskiej – 
w ten sposób przewodniczący „S” 

Piotr Duda zachęca  do podpisania 
petycji o samorozwiązanie Sejmu. 
Oznaczałoby to przyspieszone 
wybory i nowy rząd. Inicjatywa 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” może stać się kolejnym 
środkiem nacisku na władzę, aby 
wreszcie zaczęła słuchać obywa-
teli. Do tego potrzeba jednak jak 
największej liczby podpisów.
Pobierz listę, złóż swój podpis!

Kary pozbawienia wolności 
na  rok (w zawieszeniu na 2 lata) 
orzekł 4 września wobec 4 stocz-
niowców Sąd Rejonowy Warsza-
wa-Śródmieście. Wyroki dotyczą 
udziału w demonstracji sprzed…
11 lat. Wśród skazanych zna-
lazł się Andrzej Kołodziej, jeden 
z przywódców strajku w sierpniu 
1980 r. Wyrok wydany został pod 
nieobecność oskarżonych. Obro-
na zapowiada apelację.

Manifestacja w obronie stocz-
ni miała miejsce 22 października 
2002 r. przed Kancelarią Premiera. 
Kilkunastu uczestników zostało 
oskarżonych o napaść na poli-

WYROKI za obronę stoczni

cjantów. Zdaniem wiceprzewod-
niczącego ZRG NSZZ „S” Romana 
Kuzimskiego, wówczas lidera „S” 
w Stoczni Gdynia, zatrzymano 
przypadkowe osoby, w dodatku 
już po zakończeniu manifestacji, 
a stoczniowcy nie byli agresywni.

Dlaczego wyrok zapadł wła-
śnie teraz? Jeszcze w lipcu nic nie 
zapowiadało takiego przyspie-
szenia. Zarzuty o upolitycznienie 
procesu wydają się uzasadnione. 
W tzw. międzyczasie stocznie 
w Gdyni i Szczecinie upadły, zwal-
niając łącznie kilkanaście tysięcy 
osób.

Więcej...>>

MANIPULACJE ARP
Rządowa Agencja Rozwoju 

Przemysłu, będąca mniejszo-
ściowym właścicielem Stocz-
ni Gdańsk, podjęła już decyzję 
o upadłości zakładu. Energię i fi-
nanse, zamiast kierować na rato-
wanie stoczni, pożytkuje na dzia-
łania PR, które mają zdjąć z niej 
odpowiedzialność za taką decyzję 
– wynika ze schematu kampanii 
informacyjnej, do którego dotarł 
portal trojmiasto.pl.

– To kolejny skandal, jakiego 
dopuściła się ARP. Zamiast gospo-
darki manipulacja. Ten dokument 
ujawnia, jak naprawdę pracuje PO, 

jakimi posługuje się narzędziami. 
To nie jest działanie na rzecz two-
rzenia miejsc pracy – mówi Karol 
Guzikiewicz, wiceprzewodniczący 
„S” Stoczni Gdańskiej.

Dokument „Stocznia Gdańsk 
– Plan działań komunikacyjnych 
i przekazy”, przygotowany przez 
firmę doradczą Profile, jest in-
struktażem kontaktów z media-
mi dla władz ARP. Plan zakłada 
m.in. wywiad prezesa Wojciecha 
Dąbrowskiego „z mocnym poka-
zaniem success story”. Success 
story? No comment…
Czytaj więcej...>>

W czasie manifestacji w Warszawie w 2002 r. działali m.in. 
policyjni prowokatorzy po cywilnemu.
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Jak można się 
było domyślić, 
rząd całkowi-
cie zlekceważył 
wielotysięczną 
mani fes tac ję , 
podkreślając tym 

samym zasadność jej głównego 
hasła – Dość lekceważenia społe-
czeństwa. A właśnie że nie dość 
– dają do zrozumienia rządzący. 
Wprawdzie jeszcze nie pokazują 
ludziom „gestu Kozakiewicza”, 
ale nic straconego. I tak postąpili 
łaskawie nie wykorzystując „mo-
nopolu państwa na przemoc”, 
choć bez drobnych prowokacji 
się nie obyło – jak ta, gdy nie-
znany pan usiłował wejść na 
teren stoczniowego miasteczka 
przed Sejmem. Zdradziła go ka-
bura pistoletu wystająca spod 
kurtki… Nie mieli tyle szczęścia 
manifestujący w 2002 r. w obro-
nie miejsc pracy stoczniowcy. 
Rzeczpospolita w majestacie 
prawa po 11 latach procesu 
skazała m.in. przywódcę strajku 
w Stoczni Gdynia w 1980 r. An-
drzeja Kołodzieja. Władcy PRL-u 
deportowali go z kraju, a nieza-
leżny sąd III RP wsadza do wię-
zienia. Stoczni Gdynia już nie 
ma. Jest za to „zielona wyspa”, 
na której uniewinnia się komuni-
stycznych zbrodniarzy, a wsadza 
manifestujących obywateli!

„S” zgodnie z zapowiedzią 
rozpoczęła zbieranie podpisów 
pod wnioskiem o samorozwią-
zanie parlamentu. Widać jak 
na dłoni, że tylko zmiana obec-
nego układu może zmienić sy-
tuację w kraju. Te podpisy nie 
mają pozornie siły sprawczej, 
choć może powinny. Referen-
da samorządowe pokazują, 
że można skutecznie wyrazić 
obywatelskie niezadowolenie 
wobec łamania przedwybor-
czych obietnic. Na razie jednak 
powinniśmy w ten sposób za-
manifestować swój sprzeciw. 
Pokażmy, ilu nas jest. Niech 
to będzie przygotowanie do 
wyborów, podczas których 
ostatecznie „podziękujemy” tej 
parlamentarnej większości za 
ostatnie lata budowania Polski 
dla nielicznych.

Jacek Rybicki

RZĄDZĄCYM  
JUŻ DZIĘKUJEMY!

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/obalanie-mitw-raport-nbp-o-rynku-pracy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwizki-zawodowe-wyjani-wtpliwoci-wok-prywatyzacji-pkp-cargo/
http://www.youtube.com/watch?v=C4-TtW4BkzQ&list=UUnZlugQb-vA2vf7lazYJC6w
http://www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2013/09/wniosek-o-skrocenie-kadencji-sejmu.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=C4-TtW4BkzQ
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wyrok-za-obron-stoczni-po-11-latach-10-dni-przed-wielk-manifestacj/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zamiast-gospodarki-manipulacja/


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Manifestacja kończąca dni protestu poka-
zała siłę związków i teraz one czekają na 

sygnał rządu. To elementarz w relacjach 
rządzących ze związkami zawodowy-

mi w krajach demokracji i rynkowej 
gospodarki.

dr Tomasz Żukowski  
(„Tygodnik Solidarność”  

nr 39/2013)
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ARESZTOWANIE Prymasa

ZAPYTAJ prawnika

LIKWIDACJA 
STANOWISKA PRACY

Pomnik Donalda Tuska, zapre-
zentowany przez związkowców 
po raz pierwszy podczas niedaw-
nych Ogólnopolskich Dni Protestu, 
rozpoczyna tournée po Polsce. Po-

APEL  
poległych obietnic

Na
WESOŁO

60 tys. zł miesięcznie – tyle 
według doniesień „Faktu” wyno-
si pensja Mariusza Grendowicza, 
prezesa spółki Polskie Inwestycje 
Rozwojowe, mającej wspierać pro-
cesy inwestycyjne w gospodarce. 
Polskie Inwestycje Rozwojowe 
powstały dopiero kilka miesięcy 
temu, ale już mogą pochwalić 
się prawdziwie imponującym 
bilansem – udało się skompleto-
wać 8-osobowy (!) zarząd spółki 
oraz zaprojektować logo. Wy-
jątkowo trafne, trzeba przyznać. 

INWESTYCJE władzy

Na
SMUTNO

Znak PIR przypomina logotyp PO 
– są w nim kontury Polski oraz 
symboliczna „buźka”. Z tym, że 
w logo PO jest ona uśmiechnięta, 
a w logo PIR smutna. Czy dobrze 
interpretujemy, że im lepiej dla 
Platformy, tym gorzej dla Polski?

złacany styropianowy monument 
przedstawiający premiera w pe-
ruwiańskiej czapce i z piłką pod 
ręką, stylizowany na pomniki Le-
nina lub Kim Ir Sena, 25 września 
odwiedził Region Bydgoski NSZZ 
„S”. Związek zorganizował tam 
happening pod hasłem „Apel 
poległych obietnic Premiera 
Donalda Tuska”. Wkrótce po-
mnik „Słońca Peru” ma odwiedzić 
kolejne regiony NSZZ „S”. 
Czytaj więcej...>>

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

EWA BORECKA, KZ NSZZ „S” w Archiwum 
Państwowym w Gdańsku

– Do „Solidarności” należę od samego początku 
w 1980 r. Powód jest prosty – jeśli w jakimś przedsię-
biorstwie lub instytucji nie działają związki zawodowe, 
pracodawcy robią co chcą. Tylko organizacje związko-
we mogą bronić praw pracowniczych. 

25 września 1953 r. został 
aresztowany kard. Stefan Wy-
szyński. Prymas do jesieni 1956 r. 
przebywał w kolejnych miejscach 
odosobnienia: Rywałdzie Kró-
lewskim, Stoczku Warmińskim, 
Prudniku Śląskim oraz Komańczy, 
gdzie powstał tekst Jasnogórskich 
Ślubów Narodu Polskiego, pomy-
ślanych jako odnowienie ślubów 
lwowskich króla Jana Kazimierza z 
czasów potopu szwedzkiego. Po-
nieważ kard. Wyszyński wciąż był 
więziony, tekst ślubów 26 sierpnia 
1956 r. odczytał na Jasnej Górze,  
w obecności blisko miliona piel-
grzymów, bp Michał Klepacz.

Kardynał Wyszyński był nie-
kwestionowanym autorytetem 
moralnym i wielkim  orędowni-

kiem mądrego działania NSZZ 
„Solidarność”. W czasie powstania 
warszawskiego był kapelanem AK. 
Święcenia biskupie otrzymał w 
1946 r. z rąk kardynała Augusta 
Hlonda. Po jego śmierci dwa lata 
później został metropolitą gnieź-
nieńskim i warszawskim oraz pry-
masem Polski. Kapelusz kardynal-
ski otrzymał w 1953 r. Był jednym 
z inicjatorów słynnego orędzia 
episkopatu Polski do biskupów 
niemieckich „Przebaczamy i prosi-
my o wybaczenie”. W 1981 r. tak 
mówił do członków „S”: „Nie idzie 
bowiem w tej chwili w ojczyźnie 
naszej tylko o zmianę instytucji 
społecznej, nie idzie też o wymia-
nę ludzi, ale idzie przede wszyst-
kim o odnowienie się człowieka”.

Gospodarka oparta wyłącz-
nie na usługach to mit. Rozwój 
gospodarczy zależy od rozwoju 
przemysłu. Rozumieją to wszędzie 
na świecie, z wyjątkiem Polski – 
mówił Stephane Portet, francuski 
ekonomista i socjolog, podczas 
debaty nt. polityki przemysłowej 
zorganizowanej w miasteczku na-
miotowym przed Sejmem. Warto 
wrócić do wystąpienia profesora, 
który przekonywał m.in., że pa-
kiet klimatyczny stanowi ogrom-
ne zagrożenie dla polskiej go-
spodarki:  – Bez węgla nie będzie 
Polski. To kwestia bezpieczeństwa 
energetycznego i niepodległo-
ści. Dodał, że nie można zapew-
nić rozwoju bez zaangażowania 
państwa, a Polska jest najbardziej 

Liczy się PRZEMYSŁ!

Likwidacja stanowiska pra-
cy może stanowić uzasadnioną 
przyczynę wypowiedzenia umo-
wy o pracę. Dokonując oceny za-
sadności wypowiedzenia umowy 
o pracę z powodu likwidacji sta-
nowiska pracy należy w pierwszej 
kolejności ustalić, czy wskazana 
przez pracodawcę przyczyna wy-
powiedzenia umowy o pracę jest 
zgodna z rzeczywistością.

Likwidacja stanowiska pracy 
może nastąpić w wyniku rzeczywi-
stych zmian organizacyjnych w za-
kładzie pracy, które polegają na 
zmniejszeniu zatrudnienia. Przyczy-
na uzasadniająca wypowiedzenia 
umowy o pracy na skutek likwidacji 
stanowiska pracy musi być nie tylko 
rzeczywista, ale musi także istnieć 
w chwili dokonania wypowiedze-
nia. Zmiany organizacyjne uzasad-
niające likwidację stanowiska pracy 
muszą być na tyle zaawansowane, 
że nie ma wątpliwości co do ich 
wykonania. Ponadto wyrażany 
jest pogląd, że istniejący w chwili 

dokonan i a 
wypowiedze-
nia zamiar prze-
prowadzenia zmian 
organizacyjnych po-
legających na likwidacji 
określonego stanowiska pra-
cy nie jest rzeczywistą przyczyną 
uzasadniającą to wypowiedzenie, 
jeżeli dokonanie tych zmian wyma-
ga zatwierdzenia przez podmiot 
niezależny od pracodawcy.

W praktyce często ma miej-
sce sytuacja, że z powodu zmian 
organizacyjnych czy też trudno-
ści ekonomicznych pracodawca 
musi zlikwidować jedno z kilku 
podobnych stanowisk pracy. Jak 
podkreślił Sąd Najwyższy w wy-
roku z dnia 10 stycznia 2002 r. 
okoliczności, które sprawiły, że 
pracodawca zdecydował o wybo-
rze tego, a nie innego pracowni-
ka, podlegają ocenie sądu w razie 
sporu pracownika z pracodawcą.

Stan prawny na 25.09.2013 r.
Łukasz Sulej

Urząd Miasta Gdańska zażądał 
od dyrektorów szkół informacji o 
liczbie nauczycieli, którzy wzięli 
udział w niedawnych protestach 
oraz jakie koszty poniosły w 
związku z tym placówki – napisa-
ła „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”. 
– To ewidentna presja, szczegól-
nie że inne miasta takich pytań 
nie rozsyłają. Na pewno znajdą 
się nauczyciele, którzy po tej ak-
cji zastanowią się, czy jechać na 
związkową manifestację – komen-
towała w „GWT” Bożena Brauer, 
przewodnicząca oświatowej „S” 
w Gdańsku. Wydaje się, że to tak-

że element walki propagandowej 
ze związkami zawodowymi 

– Podczas organizowania wy-
jazdu w żaden sposób nie zosta-
ło złamane prawo. A duży udział 
pracowników oświaty z Gdańska 
w proteście świadczy jedynie o 
ich determinacji. A nauczycie-
le walczyli w Warszawie także o 
dofinansowanie działań oświato-
wych samorządów – komentuje 
Wojciech Książek, przewodniczą-
cy Sekcji Oświaty i Wychowania 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. 

Więcej...>>

ZASTRASZYĆ nauczycieli?

antypaństwowym krajem w Euro-
pie. Organizacje pracowników są 
jedynym elementem kontroli spo-
łecznej przedsiębiorstw i dlatego 
ich rola jest kluczowa - zakończył 
Stephane Portet.
Zobacz całe wystąpienie:...>>

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/tournee-soca-peru/
http://www.youtube.com/watch?v=edBOfVgaOc4&list=UUiLDVkOvMWQf2rZHCKQIOMQ
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/komu-przeszkadzaj-protesty/
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