
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

2,2 mln
Tyle Polaków przebywało na emigracji w 2013 r. – podał GUS. Najwięcej osób wyjechało 
do Niemiec – 560 tys. To oznacza, że Polska de facto stała się 36-milionowym państwem.iBiS
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PIELGRZYMKA LUDZI PRACY

Pamiętamy
Msza św. za duszę śp. Mieczy-

sława Chełminiaka, w 4 roczni-
cę śmierci, zostanie odprawiona 
w poniedziałek 29 września 
o g. 15 w Bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku. M. Chełminiak był 
stoczniowcem, uczestniczył 
w strajkach w Stoczni Gdań-
skiej w 1980 r., 1981 r. i 1988 r. 
Od 2006 r. był członkiem prezy-
dium ZRG NSZZ „S”. Więcej...>>

Nie stać ich
Aż 73 proc. Polaków w wieku 

18–35 lat mieszka z rodzicami 
– wynika z raportu „Finansowy 
portret młodych” instytutu Mil-
lward Brown. W Niemczech ten 
odsetek wynosi nieco ponad 17 
proc., a w Danii tylko 1,8 proc.. 
Młodzi Polacy zostają z rodzicami 
głównie z powodów ekonomicz-
nych, Więcej...>>

Podwyższyć płace!
74 proc. Polaków popiera pro-

jekt wprowadzenia minimalnej 
stawki za godzinę pracy, która do-
tyczyłaby również osób zatrudnio-
nych na umowach zlecenia (CBOS). 
Najczęściej proponują kwotę 15 zł. 
Płaca minimalna wkrótce wzro-
śnie, ale w Niemczech i Wielkiej 
Brytanii. Więcej...>> 

„ S o l i -
d a r n o ś ć ” 
o t r z y m a ł a 
niezwykłego 
patrona. Nie-
zwykłe jest 
także to, że 
odbyło się to 
w przededniu 30 rocznicy mę-
czeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Wiedział o tym 
również papież Franciszek, 
który jako głowa Kościoła po-
wszechnego ma prawo obda-
rowania konkretnego środowi-
ska właśnie takim patronatem. 
W Kościele mamy wielu takich 
patronów, którzy w sposób 
szczególny opiekują się nami. 
To np. patron strażaków i hut-
ników św. Florian. Mną opieku-
je się św. Tomasz Morus, patron 
humanistów, dziennikarzy i pu-
blicystów. Patronat oznacza, że 
mamy się do kogo modlić, że 
jest ktoś, kto wyjednuje nam 
u Boga specjalne łaski.

„Solidarność” to wspólno-
ta, która ma swoją tradycję, 
ale również wyzwania, które 
zmieniają się co pokolenie, 
co dekadę. Patron daje nam 
gwarancję, że otrzymamy ja-
kąś wskazówkę, podpowiedź, 
czy mamy podążać tymi sa-
mymi drogami, czy określić 
nowe wyzwania itd. Drogą do 
otrzymania takich wskazówek, 
czasem refleksji jest modlitwa.
Mamy tu przykład innego pol-
skiego świętego, Jana Pawła II, 
który był mistrzem modlitwy 
i m.in. dzięki temu udało się 
przy jego udziale dokonać tak 
wielkich dzieł, dzięki temu ży-
jemy w wolnym kraju.

Kapłaństwo ks. Jerzego było 
zarazem zwykłe i nadzwyczaj-
ne. Jego wielka misja w koście-
le św. Stanisława Kostki, a póź-
niej męczeńska śmierć mówią 
nam, że praktycznie w każdym 
z nas drzemie świętość. My też 
jesteśmy jednocześnie zwykli 
i nadzwyczajni. Kapłaństwo ks. 
Jerzego pokazało polskiemu 
duchowieństwu jak wygląda 
droga, którą polski kapłan prze-
chodził i pewnie będzie musiał 
przechodzić. Polska droga nie 
jest usłana tylko różami.

prof. Jan Żaryn

„SOLIDARNOŚĆ” 
CHRZEŚCIJAŃSKA
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Żegnamy śp. Teresę
Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że po długiej chorobie w wieku 57 
lat zmarła śp. TERESA RAŹNY, 
członkini oświatowej „S”, wielolet-
ni pracownik Działu Szkoleń Regio-
nu Gdańskiego i Komisji Krajowej, 
członek ZRG dwóch kadencji.
Msza św. żałobna zostanie od-
prawiona w piątek 26 września 
o godz. 10.30 w Gdańsku Osowej 
(parafia pw. św. Polikarpa przy ul.
Wodnika). Uroczystości pogrzebo-
we odbędą się tego samego dnia 
o g. 12 na Cmentarzu Srebrzysko 
w Gdańsku (brama główna).
Serdeczne wyrazy współczucia dla 
córki Oli i jej Męża.

Kilkanaście tysięcy członków 
i sympatyków NSZZ „S” uczestni-
czyło 20–21 września w dorocznej, 
już 32, Ogólnopolskiej Pielgrzym-
ce Ludzi Pracy na Jasną Górę. Tra-
dycyjnie licznie obecni byli związ-
kowcy z Regionu Gdańskiego, na 
czele z przewodniczącym ZRG 
NSZZ „S” Krzysztofem Doślą i jego 
zastępcą Romanem Kuzimskim. 
Do Częstochowy przybyły m.in. 
delegacje z: Stoczni Gdańskiej, 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, 
Stoczni Remontowa Shipbuiding, 
Stoczni Nauta, Stoczni Marynarki 
Wojennej, Stoczni Gdynia, Portu 
Gdańskiego, Portu Gdynia, Do-
visty Polska, Radmoru Gdynia, 
Polpharmy, a także liczna rzesza 
związkowych emerytów.

– Godność pracy ludzkiej wyni-
ka z tego, że Bóg związał ją z ży-
ciem człowieka, jego wzrostem 

duchowym i cielesnym. Przez pra-
cę człowiek jest współpracowni-
kiem Boga i uczestniczy w dziele 
stwarzania świata. Przeciwień-
stwami pracy są lenistwo i bra-
koróbstwo. Prawdziwa praca jest 
zawsze działaniem pozytywnym 
– mówił w homilii podczas uro-
czystej mszy św. metropolita bia-
łostocki abp Edward Ozorowski.

– Sytuacja NSZZ „S”, ale także 
całego ruchu związkowego w na-
szym kraju jest coraz trudniejsza. 
Za to, że głośno i skutecznie upo-
minamy się o prawa pracowni-
cze, o godność człowieka pracy, 
jesteśmy brutalnie atakowani. 
Sprawujący rządy w naszym kraju 
wspierają działania ludzi, którzy 
wypowiedzieli wojnę związkom 
zawodowym – podkreślał w Czę-
stochowie szef Związku Piotr 
Duda. Więcej...>>

Obejrzyj w TV Solidarność 
Gdańsk....>>

„Rząd Polaków oszukuje, wę-
giel z Rosji importuje”, „PO–PSL 
likwidator państwowego górnic-
twa”, „Ruski węgiel nie popłaca, 
wszyscy będą mieli kaca” – pod 
takimi hasłami kilkuset górników 
zablokowało 24 września rano 
transport węgla z Rosji na kolejo-
wym przejściu granicznym Polski 
z Federacją Rosyjską Braniewo–
–Mamonowo.

Górnicy, głównie z Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego NSZZ „S”, pro-

Protest GÓRNIKÓW
testują w ten 
sposób przeciw 
polityce rządów 
PO–PSL, któ-
ry – zdaniem 
związkowców 
– zezwala na 
import „czar-
nego paliwa” 
z Rosji po ce-
nach dumpin-
gowych, gdy 
w tym samym 

czasie polskie kopalnie mają milio-
ny ton niesprzedanego surowca.

Według szacunków w 2013 r. 
import węgla do Polski osiągnął 
poziom ok. 11 mln ton, z czego 
większość pochodziła z Rosji. Zda-
niem związkowców to nieuczciwa 
konkurencja. Chociażby dlatego, 
że do Polski trafia nieposortowa-
ny urobek, sprowadzany po ni-
skich cenach, który następnie jest 
sortowany i sprzedawany drożej. 
Więcej...>>
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pamitamy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mlodzi-na-utrzymaniu-rodzicow/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-u-stop-matki-boskiej-czestochowskiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-gornikow-blokada-przejscia-granicznego-z-rosja/
http://www.youtube.com/watch?v=CzyJETMY8EY&list=UUnZlugQb-vA2vf7lazYJC6w
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polacy-chca-wiekszej-pensji-minimalnej/
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Operacja ewakuacji Donalda do Brukseli się udała. 

Ewidentne korzyści dla samego Donalda, duże 
pieniądze, różne prestiże i apanaże. A w kraju 

mamy rząd stary-nowy z panią Kopacz. Rząd 
zadaniowy. Podstawowe zadanie – scalić 

partię i wygrać wybory za rok. A co z rzą-
dzeniem? Ma być tak, aby wszystko 

pozostałe po staremu, czyli coś tam 
robimy, ale kasę ciągniemy dla 

swoich.

Jerzy Kłosiński 
„Tygodnik  

Solidarność”  
nr 25/2014SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA

ZAPYTAJ prawnika

CHOROBA 
ZAWODOWA (cz. 2)

Teresa Eremus, KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Wejherowie:

– Należę do „S”, ponieważ organizuje ona pracowników. Razem 
bezpieczniej, razem więcej zdziałamy. Im nas więcej, tym skuteczniej 
możemy wpływać na rząd. 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Lidl czy STASI
Wynajmowanie detektywów 

do śledzenia prywatnego życia 
pracowników, kontrolowane pro-
wokacje (np. podrzucanie bankno-
tów), znakowanie kobiet mających 
miesiączki, zwalnianie kobiet w cią-
ży, praca po godzinach, prześlado-
wanie związkowców – to praktyki, 
jakie przez lata stosował niemiecki 
koncern Lidl w wielu krajach. Więk-
szość raportów przygotowywały 

Ministerstwo pracy przygo-
towuje zmianę przepisów ws. 
reprezentatywności organizacji 
związkowych. Tylko duże związki 
zawodowe będą mogły być part-
nerem do rozmów w przedsię-
biorstwach i prowadzić spór zbio-
rowy. Status reprezentatywnego 
związku zyska organizacja, która 
zrzesza co najmniej 10 proc. za-

Aby choroba została uznana za 
zawodową, konieczne jest ustale-
nie związku między chorobą a wa-
runkami pracy.

Zgłoszenia podejrzenia choroby 
zawodowej dokonuje pracodawca, 
lekarz, pracownik podejrzewający 
zaistnienie choroby zawodowej, 
właściwemu państwowemu in-
spektorowi sanitarnemu, którego 
właściwość ustala się według miej-
sca, w którym praca jest lub była 
wykonywana przez pracownika.

Właściwy państwowy inspektor 
sanitarny, który otrzymał zgłoszenie 
podejrzenia choroby zawodowej, 
wszczyna postępowanie, a w szcze-
gólności kompletuje niezbędną 
dokumentację związaną z przebie-
giem zatrudnienia poszkodowane-
go pracownika, sporządza ocenę 
narażenia zawodowego oraz kie-
ruje pracownika na badanie w celu 
wydania orzeczenia o rozpoznaniu 
choroby zawodowej lub o braku 
podstaw do jej rozpoznania.

Do orzeka-
nia w zakresie 
chorób zawodo-
wych uprawniony jest 
lekarz spełniający wskaza-
ne wymagania kwalifikacyj-
ne, zatrudniony w określonych 
jednostkach orzeczniczych (np. 
poradnie i oddziały chorób zawo-
dowych wojewódzkich ośrodków 
medycyny pracy). W procedurze 
orzekania o chorobie zawodowej 
przewidziany jest tryb dwóch in-
stancji, z możliwością odwołania 
od orzeczenia I instancji.

Po zakończonym postępowaniu, 
właściwy państwowy inspektor sa-
nitarny wydaje decyzję o zasadności 
lub braku podstaw do stwierdzenia 
choroby zawodowej na podstawie 
zebranego materiału dowodowego, 
a w szczególności danych zawar-
tych w orzeczeniu lekarskim, oraz 
oceny narażenia pracownika.
Stan prawny na 24.09.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Jak wygląda praca polskie-
go pracownika, jakie ma on 
prawa i obowiązki, na jakich 
zasadach funkcjonuje NSZZ „S” 
i jak kształtuje się dialog między 
związkami zawodowymi a pra-
codawcami i rządem w Polsce 
– to tylko niektóre tematy in-
teresujące działaczy z federacji 
związków zawodowych EFLING 
z Islandii, przebywających z kil-
kudniową wizytą w Regionie 
Gdańskim NSZZ „S”.

Wizyta nie jest przypadkowa 
– Polacy stanowią największą gru-
pę imigrantów w Islandii. W tym 

małym kraju ponad 80 proc. 
pracowników zrzeszonych jest 
w związkach zawodowych, które 
działają w federacjach. Te nego-
cjują układy zbiorowe, w których 
ustalane są m.in. minimalne staw-
ki wynagrodzeń dla poszczegól-
nych branż. Islandzkie związki za-
wodowe są niezależne od rządu 
i partii politycznych. Są siłą, która 
liczebnie cały czas rośnie.

W Gdańsku Islandczycy spo-
tkali się m.in. z Krzysztofem Doślą 
i Jackiem Rybickim oraz związ-
kowcami z oświaty i przemysłu 
stoczniowego. Więcej...>>

Z Islandii do Gdańska DUŻE związki
łogi i jest w strukturze dużej cen-
trali reprezentowanej w Komisji 
Trójstronnej lub związek, w skład 
którego wchodzi co najmniej 15 
proc. pracowników. „S” do zmian 
odnosi się z rezerwą, oczekując 
więcej szczegółów. Związkowcy 
pytają również – a co z reprezen-
tatywnością organizacji praco-
dawców? Więcej...>>

26 września 1981 r. w Gdańsku 
rozpoczęła się druga tura I Krajo-
wego Zjazdu Delegatów  NSZZ 
„Solidarność”, podczas której 
Związek przyjął  program pt. „Sa-
morządna Rzeczpospolita”. Był 
to jeden z najważniejszych doku-
mentów I KZD, obok „Posłania do 
ludzi pracy Europy Wschodniej”. 

W programie „Samorządna 
Rzeczpospolita” delegaci „S” 
nakreślili wizję Polski opartej na 
pluralizmie prawie we wszystkich 
dziedzinach życia. Zakładał on po-
trzebę budowania samorządów 
terytorialnych i pracowniczych. 
Postulował wprowadzenie nieza-
leżnych sądów, wolności słowa, 
badań naukowych i działalności 
artystycznej. Związek domagał 
się zmiany ustawy o stowarzysze-

niach, stwarzającej warunki do 
swobodnej samoorganizacji spo-
łeczeństwa. Stowarzyszenia oby-
watelskie miałyby uczestniczyć 
w ciągłym procesie uzgadniania 
interesów, uczyć się współdziała-
nia, tworzyć kulturę demokracji 
codziennej. 

„Żadne interesy jednostkowe 
czy grupowe nie mogą być sta-
wiane wyżej niż interes kraju. Nie 
ma innej drogi ocalenia kraju niż 
realizacja konstytucyjnej zasady 
suwerenności narodu” – to zdanie 
z programu „Samorządna Rzecz-
pospolita” potwierdza zaskaku-
jącą aktualność tego dokumentu 
także obecnie. 
Czytaj też: 24 września 1980 r. 
– wniosek o rejestrację NSZZ 
„Solidarność”: 
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firmy należące m.in. do byłych ofi-
cerów Stasi. Więcej...>>

Zwiększenie wynagrodzeń 
pracowników sądów i prokuratur 
oraz zmniejszenie ich dyspropor-
cji  to główne postulaty związ-
kowców, m.in. z „Solidarności” 
Pracowników Sądownictwa, 
którzy protestują przed siedzi-
bą resortu sprawiedliwości w 
Warszawie. Związkowcy ustawili 
małe miasteczko namiotowe. Li-

czą na odpowiedź nowego mi-
nistra sprawiedliwości Cezarego 
Grabarczyka ws. ich postulatów. 
Protestujący trzymają transpa-
renty z hasłami: „My się pracy nie 
boimy, ale przecież jeść musimy”, 
„Nie żądamy gwiazdki z nieba, 
chcemy tylko chleba”, „Bieda – 
współczesne oblicze polskiej pra-
worządności”.

BIEDNA sprawiedliwość

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazki-reprezentatywne-czyli-jakie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/efling-solidarnosc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/24-wrzesnia-1980-r-wniosek-o-rejestracje-solidarnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/praktyki-stasi-w-lidl-u
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