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Z Tyle wynosi jawny dług publiczny. To 25 tys. zł na głowę Polaka. 
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Kanonizacja
Ojciec Święty Franciszek wy-

znaczył na 27 kwietnia 2014 r. 
na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 
kanonizację bł. Jana Pawła II – Ka-
rola Wojtyły. Papież Franciszek 
ogłosił swoją decyzje podczas 
konsystorza w Watykanie. 1 maja 
2011 papież Wojtyła został ogło-
szony błogosławionym.

Chudszy portfel
Trzeci rok z rzędu nasze docho-

dy nie doganiają cen. Jak wylicza 
GUS miesięczny dochód rozpo-
rządzalny (pieniądze, jakie mamy 
faktycznie do wydania po opła-
ceniu danin na rzecz państwa), 
wyniósł w ub. r. 1278 zł na osobę 
i był realnie o 0,1 proc. niższy niż 
rok wcześniej. 25 proc. wydatków 
to żywność.

Koniec kryzysu?
– Czy to już koniec kryzysu 

w Polsce, „którego nie było” jak 
ogłosił Donald Tusk? – na to pyta-
nie postara się znaleźć odpowiedź 
znany z przenikliwych i ostrych 
sądów Janusz Szewczak, główny 
ekonomista SKOK podczas wykła-
du z cyklu „Polska na poważnie”. 
Termin: 7 października 2013 (po-
niedziałek) o 18:00 Audytorium 
A, Wydz. Prawa i Administracji, 
UG, ul. Bażyńskiego 6.

Produkt krajowy nie do 
portfela

Jedynie 46 proc. naszego PKB 
przeznaczane jest na wynagro-
dzenia polskich pracowników. Od 
2000 r. udział pensji w PKB spadł aż 
o 10 proc. Za nami jest tylko Litwa 
i Łotwa. Średni udział PKB w wyna-
grodzeniach w Europie to 58 proc. 

CZAS PRACY –  
do trybunału
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Są wady re-
gulacji praw-
nych dotyczą-
cych związków 
zawodowych, 
ale to, co naj-
bardziej kuleje, 
to skuteczność egzekwowania 
przepisów. Ustawa o związ-
kach zawodowych daje bardzo 
wiele uprawnień reprezentan-
tom pracowników. Natomiast 
problem polega na tym, że 
w bardzo wielu przypadkach 
nie można tych uprawnień 
wyegzekwować. Na przykład 
osoby podejmujące próbę za-
łożenia związku zawodowe-
go są zastraszane, a nawet 
zwalniane z pracy. Bo jaka jest 
skuteczność sankcji? Można 
powiedzieć, że jest sąd, ale 
w przypadku, gdy procedura 
trwa dłużej niż parę miesięcy, 
to jest to iluzoryczne zabezpie-
czenie. Nikt nie będzie czekał 
kilku miesięcy na sprawiedli-
wość. Bo z czegoś trzeba żyć. 
Rodzinę trzeba utrzymać teraz, 
a nie za rok.

Ważne jest budowanie 
swojej siły i pozycji przez or-
ganizacje reprezentujące pra-
cowników. Obecnie często 
pracownicy nie są w stanie 
wymusić na pracodawcach 
respektowania swoich praw, 
bo albo nie tworzą organiza-
cji związkowych, albo są one 
słabe. U nas większość pra-
codawców trzeba do dialogu 
przymusić. Pracodawca musi 
mieć świadomość, że wejście 
w dialog z organizacją repre-
zentującą pracowników mu się 
po prostu opłaca. Bo po drugiej 
stronie ma tak silny podmiot, 
że jak będzie go lekceważył, to 
na tym straci. Czy jednak orga-
nizacja związkowa jest w sta-
nie na przykład przeprowadzić 
skuteczną akcję strajkową 
w stosunku do pracodawcy? 
Jeśli pracodawca wie, że za-
grożenie ze strony związków 
zawodowych jest iluzoryczne, 
to nie będzie się z nimi liczył.

Prof. Jakub Stelina
Wywiad z prof. Jakubem 
Steliną o zmianach statutu 
NSZZ „Solidarność” i bez-
silności prawa polskiego 
ukaże się w październiko-
wym wydaniu „Magazynu 
Solidarność”

ZWIĄZEK  
SKUTECZNY

Strajk w Stovzni Gdańsk,  
26 września 2013.  
Zobacz naszą relację ...>>

Komisja Krajowa NSZZ „S” 
przyjęła uchwałę w sprawie 
złożenia do Trybunału Konsty-
tucyjnego wniosku o zbadanie 
zgodności lipcowej nowelizacji 
kodeksu pracy z Konwencją 
Międzynarodowej Organizacji 
Pracy Nr 135. Chodzi o ochronę 
przedstawicieli pracowników 
w przedsiębiorstwach.

Nowelizacja kodeksu pracy 
wprowadziła zmiany przepisów 
regulujących czas pracy. Przedłu-
żanie okresu rozliczeniowego do 
roku oraz tzw. ruchomy czas pra-
cy wprowadzane są poprzez  za-
pisy w układzie zbiorowym pracy 
lub w porozumieniu z zakładowy-
mi organizacjami związkowymi. 
Kwestionowany przez Związek ar-
tykuł (150 § 3 pkt 2 k.p.) stosowa-
ny jest u pracodawców, u których 
nie działają związki zawodowe. 
Przepis powierza przedstawicie-
lom pracowników, wyłonionym 

w trybie przyjętym u danego 
pracodawcy, kompetencję do za-
wierania porozumień o wydłuże-
niu okresu rozliczeniowego oraz 
o wprowadzeniu tzw. ruchomych 
rozkładów czasu pracy. Jedno-
cześnie nie określając ani trybu, 
w jakim nastąpić powinno wyło-
nienie takiej reprezentacji, ani nie 
przyznając przedstawicielom pra-
cowników ochrony przewidzianej 
w konwencji MOP.

Ochrona reprezentantów za-
łogi przed rozwiązaniem stosun-
ku pracy stanowi najważniejszą 
gwarancję ich niezależności od 
pracodawcy.

Obrady Krajówki „S”, rozpisa-
ne na 1 i 2 października w Sta-
lowej Woli poświęcone też były 
podsumowaniu czterech dni pro-
testu w Warszawie oraz strategii 
zbierania podpisów pod obywa-
telskim wnioskiem o skrócenie 
kadencji Sejmu RP.

Stoczniowa „S” zamierza po-
informować Komisję Europejską 
o działaniach Agencji Rozwoju 
Przemysłu, która – ich zdaniem 
– tworzy nieuczciwą konkurencję 
i niszczy Stocznię Gdańsk.

W poniedziałek na konferen-
cji prasowej z udziałem Serhija 
Taruty, szefa rady dyrektorów 
ISD, właściciela Stoczni Gdańsk, 
poinformował on, że stocznia 
potrzebuje 180 mln zł. Przedsię-
biorca jest w stanie wyłożyć 80 
mln zł. Jego zdaniem stocznia 
nie potrzebuje złotówki z bu-
dżetu państwa, a jedynie umoż-
liwienia sprzedaży bądź leasingu 
zwrotnego niewykorzystywa-
nych terenów.

– Na to musi się zgodzić dwóch 
akcjonariuszy Gdańsk Shipyard 
Group (75 proc. udziałów) i ARP 
(25 proc. udziałów). Musi być 
zgoda na przeniesienie niektórych 
zastawów na inne tereny – mówi 
Karol Guzikiewicz, wiceszef stocz-
niowej „S”. Związkowcy przygo-
towują się do akcji protestacyjnej.

Serhij Taruta zarzucił ARP, że 
wspiera konkurencję, budując 
własną grupę stoczniową MARS 
Shipyards&OFFshore.

ARP w komunikacie wyliczyła, 
że jej zaangażowanie w stocznię 
wyniosło 216 mln zł. Guzikiewicz 
twierdzi, że pieniądze były poży-
czone stoczni w 2009 r. i na kon-
cie były zaledwie jeden dzień.

STOCZNIOWCY kontra ARP

http://www.youtube.com/watch?v=HONPk_8b63s


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Ta ustawa, kłamliwie nazywana ustawą  

o elastyczności czasu pracy, to jest ustawa 
o obniżeniu wynagrodzeń, ograniczeniu 

popytu, o utracie miejsc pracy. 

Janusz Śniadek, poseł PiS  
w rozmowie  

z „Magazynem Solidarność”
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Artur Górski 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Powstanie SZARYCH SZEREGÓW 

ZAPYTAJ prawnika

URLOP WYCHOWAWCZY  
PO NOWEMU

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

RYSZARD JĘDRZEJCZAK, KZ NSZZ 
„Solidarność” w Zakładzie Utylizacyjnym sp. 
z o.o. w Gdańsku, radny Sejmiku

– Z wielką sympatią obserwowałem jako kupiec 
narodziny „S” w 1980 r. Chcieliśmy założyć nasz ku-
piecki związek „S”, ale przeszkodził nam stan wojenny. 
W latach 80. pomagałem m.in. w emisji audycji Radia 

Solidarność. Do Związku wstąpiłem przechodząc do pracy na rzecz fir-
my komunalnej. Zobaczyłem jak wiele jest problemów do rozwiązania. 
Możliwe było to tylko w oparciu o związek, tym bardziej, że sami pra-
cownicy zwrócili się o pomoc w zorganizowaniu struktury „S”.

Szare Szeregi, to kryptonim kon-
spiracyjny Związku Harcerstwa Pol-
skiego. Harcerska tajna organizacja 
została powołana 27 września 1939 
roku w walczącej Warszawie przez 
członków Naczelnej Rady Harcer-
skiej. Nazwa Szare Szeregi została 
przyjęta w całym kraju od 1940 r.

Organizacja obejmowała po-
czątkowo młodzież powyżej 17 
lat. Z czasem powołano grupy 
wiekowe od 12 do 14 lat – „Za-
wisza”, od 15 do 17 – „Bojowe 
Szkoły” i od 18 lat – „Grupy Sztur-
mowe”. Najmłodsza grupa zajmo-
wała się przede wszystkim pocztą 
polową, druga grupa pełniła służ-
bę w małym sabotażu – rozdawa-
niu ulotek, zrywaniu niemieckich 
flag, rozlepianiu afiszy, podrzu-
caniu dywersyjnych gazetek oraz 
wywiadem. Najstarsza grupa była 
podporządkowana „Kedywowi” 
AK. W sierpniu 1943 roku powo-

łano harcerski batalion „Zośka”.  Z 
jednej z kompanii „Zośki” w 1944 
r. powstał batalion „Parasol”. Od-
działy szturmowe wykonywały 
zadania bojowe: wysadzanie mo-
stów kolejowych, pociągów, odbi-
janie więźniów.

Ważniejsze akcje Szarych Szere-
gów: 26 marca 1943 r. – Akcja pod 
Arsenałem (odbicie 25 więźniów 
z konwoju policyjnego), 20 maja 
1943 r. – odbicie w Celestynowie 
transportu więźniów do Auschwitz, 
1 lutego 1944 r. – udany zamach 
na Franza Kutscherę, komendanta 
warszawskiej policji i SS. Bataliony 
„Zośka” i „Parasol” w Powstaniu 
warszawskim poniosły straty oso-
bowe sięgające 80 proc. W czasie 
wojny powstały także inne organi-
zacje harcerskie m.in. Hufce Polskie 
oraz Tajny Hufiec Harcerzy działają-
cy w Gdyni, od 1943 r. wchodzący 
w strukturę Szarych Szeregów. 

Na WESOŁO

Premier Donald Tusk kolekcjo-
nuje kolejne tytuły i odznaczenia. 
Orderu Słońce Peru i Nagrody im. 
Walthera Rathenaua było mało. Po 
związkowym pomniku ze złotego 
styropianu szef rządu ma kolejny 
powód do zadowolenia za spra-

PREMIER! Niech Żyje! Niech Żyje!

Na Białorusi związkowicy 
z NSZZ „S” są personae non gra-
tae. Przekonali się o tym uczestni-
cy wycieczki organizowanej przez 
gdańską Sekcję Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „S”. Dla czterech 
uczestników wycieczki na kresy 
wschodnie dawnej Rzeczpospoli-
tej (Białoruś) oraz do Smoleńska 
i Katynia w Rosji skończyła się ona 
w białoruskiej ambasadzie. Wia-
domość o odmowie wiz przeka-

„S” na Białorusi niepożądana!
zano kilkanaście godzin przed po-
dróżą. Kluczem do odmowy była 
informacja, że osoby te są zatrud-
nione w NSZZ ,,Solidarność’’. Inni 
uczestnicy wyprawy wizy otrzy-
mali.  O skandalu powiadomione 
zostało nasze Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. Wydział Konsular-
ny Ambasady Republiki Białorusi 
odmowy wiz nie komentuje.
Reportaż z wycieczki w „Maga-
zynie Solidarność”, 10/2013. 

wą Akademii Obrony Narodowej. 
Akademia przyznała premierowi 
honorowy tytuł Człowieka Wiel-
kiej Wiedzy, Honoru i Wspaniałego 
Serca. Tak, to nie jest żart. Trudno 
o większe pokłady wazeliniarstwa. 
Premier tylko się uśmiechnął...DIALOG na śmietnik

Zgodnie z nowym brzmieniem 
przepisu art. 186 kodeksu pracy 
wymiar urlopu wychowawczego 
wynosi do 36 miesięcy, przy czym 
każdemu z rodziców lub opieku-
nów dziecka przysługuje wyłącz-
ne prawo do jednego miesiąca 
urlopu wychowawczego, którego 
nie można przenieść na drugiego 
z rodziców lub opiekunów dziec-
ka. W praktyce oznacza to, że 
wymiar urlopu wychowawczego 
dla jednego rodzica wynosi mak-
symalnie 35 miesięcy (pozostały 
miesiąc należy do drugiego rodzi-
ca). Nie dotyczy to osób samotnie 
wychowujących dzieci, którym 
przyznano prawo do urlopu wy-
chowawczego w wymiarze do 36 
miesięcy (art. 186 § 9 i 10 k.p.).

Pozostałe zmiany to: podwyż-
szenie - z 3 do 4 miesięcy wymia-
ru urlopu wychowawczego, który 
może być jednocześnie wykorzy-
stywany przez oboje rodziców, 
umożliwienie wykorzystywania 

urlopu wy-
c h o w a w -
czego w pięciu 
częściach, moż-
liwość udzielenia 
urlopu do czasu ukoń-
czenia przez dziecko 5 
roku życia (w przypadku 
dziecka niepełnosprawnego do 
ukończenia 18 r.ż).

Ustawa zakłada również, że 
korzystanie z urlopu wychowaw-
czego nie będzie powodowało 
proporcjonalnego obniżenia urlo-
pu wypoczynkowego w sytuacji, 
gdy pracownik nabył już do niego 
prawo, a następnie po skorzy-
staniu z urlopu wychowawczego 
powraca w tym samym roku do 
pracy. W takim przypadku urlop 
wypoczynkowy nie będzie po-
mniejszany o czas przebywania 
na urlopie wychowawczym.
Stan prawny na 2.10.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Związkowcy z Zakładu Utyli-
zacyjnego sp. z o.o. w gdańskich 
Szadółkach rozmawiali z zarzą-
dem i Radą Nadzorczą zakładu o 
niegospodarności, złej organizacji 
pracy i brak kompetencji kierow-
nictwa. Zarząd spółki wysłuchał 
argumentów i… nie przedłużył 
czasowych umów o pracę człon-
kom KZ NSZZ „S”.

– Zamiast dialogu, pokazano 
nam drzwi – mówi Ryszard Jędrzej-
czak, przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w ZU w Szadółkach, 
radny pomorskiego Sejmiku. 

Związkowcy mówią m.in. o 
niedziałającym segregatorze od-
padów oraz o linii do tzw. zielone-
go i fikcyjnym sortowaniu śmieci.
W ich opinii ustawowa segregacja 
odpadów to fikcja.

Prezes zakładu Wojciech Głusz-
czak odmówił nam odpowiedzi na 
pytanie o powód nieprzedłużenia 

umowy o pracę członkom organi-
zacji związkowej „S”. Jednak przy-
znał, że sprzęt na wyposażeniu 
Zakładu Utylizacyjnego, produkcji 
francuskiej firmy Groupe Vau-
che, wymagał napraw, a w końcu 
wymiany i gruntownej moderniza-
cji instalacji do sortowania. 

Okręgowy Inspektorat Pracy 
przeprowadził w zakładzie kontrolę, 
która potwierdziła większość związ-
kowych zarzutów m.in. fakt zbyt 
długiego magazynowania gnijących 
odpadów, nienadążanie linii z wy-
sortowaniem odpadów. Inspektor 
wniósł o zamontowanie dodatko-
wej wentylacji w hali przyjęcia od-
padów i zalecił zakup pracownikom 
służb technicznych specjalnych bu-
tów roboczych.  Radny Jędrzejczak 
zorganizował  na przyszły tydzień 
sesję wyjazdową do Szadółek dla  
radnych Sejmiku z Komisji Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa.

Z OSTATNIEJ CHWILI
Komisja Krajowa pozytywnie oceniła Ogólnopolskie 

Dni Protestu, które odbyły się w dniach 11-14 września 
w Warszawie. W specjalnym stanowisku podziękowała 

wszystkim uczestnikom warszawskiej manifestacji. Podkreślono jedno-
cześnie, że brak reakcji strony rządowej na związkowe postulaty dobit-
nie świadczy, iż nie zmienił się stosunek rządu do partnerów społecz-
nych, a hasło „Dość lekceważenia społeczeństwa” pozostaje aktualne. 
W związku z tym KK wezwała wszystkich członków Związku, a także 
inne organizacje do zbierania podpisów pod wnioskiem o skrócenie 
kadencji parlamentu. Tylko w ten sposób – zdaniem KK możemy dobit-
nie pokazać, że społeczeństwo nie akceptuje takiej polityki. Zwołany na 
22 października Sztab Akcji Protestacyjnej przygotuje także inne formy 
protestu do strajku włącznie.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
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