
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !
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Z Tyle przetargów publicznych w Polsce może dotyczyć korupcja (według szacunków 

europejskiego biura śledczego OLAF i ONZ). Najczęstsze formy łamania prawa to 
zmowy przetargowe i łapówki. W Holandii ryzyko korupcji wynosi 1 proc.
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Co z tą stocznią?
Lech Wałęsa prawdopodob-

nie będzie mediatorem między 
ukraińskim udziałowcem Stoczni 
Gdańsk a Agencją Rozwoju Prze-
mysłu. Prezes ARP wydał oświad-
czenie, że „koncepcja mediacji jest 
na razie w fazie pomysłu, więc 
jeszcze za wcześnie na formuło-
wanie stanowiska”. Więcej...>>

Długi po uszy
Zadłużenie Portugalii (instytu-

cji państwa, przedsiębiorstw i go-
spodarstw domowych) wynosi 
łącznie ponad 727 mld euro. To… 
444 proc. portugalskiego PKB! 
Teraz rządzący przerzucają koszty 
długu na obywateli, m.in. obniża-
jąc wynagrodzenia, co już wywo-
łało dwudniowy strajk pracowni-
ków metra w Lizbonie. Ministrze 
Rostowski, nie idźcie tą drogą…

Drogie jedzenie
Ziemniaki zdrożały o 176 proc., 

cebula o 97 proc., a jabłka w za-
leżności od odmiany o 51–74 proc. 
– „Dziennik Gazeta Prawna” po-
równał ceny warzyw i owoców we 
wrześniu 2012 i 2013 r. Ceny żyw-
ności w IV kw. mają wzrosnąć o 3,5 
proc., co spowoduje inflację na ko-
niec roku 1,5 proc. wobec 1,1 proc. 
we wrześniu – szacuje gazeta.

„S” i ksiądz Jerzy
W sobotę 19 października w pa-

rafii św. Stanisława Kostki w War-
szawie odbędą się uroczystości 
liturgiczne ku czci bł. ks. Jerzego Po-
piełuszkę. W październiku mija 29 
rocznica męczeńskiej śmierci kapela-
na „Solidarności”. Więcej...>>

BĘDZIE PROTEST  
w regionie

Czytaj „Magazyn”!
Dostępny jest już październi-
kowy numer „Magazynu So-
lidarność”. A w nim m.in.:
 Jak sobie radzą związki 

zawodowe w Europie?
 Gdzie w Gdańsku zwal-

niają związkowców?
 Jak wzmocnić dialog 

społeczny? Rozmowa 
z prof. Jakubem Steliną.

Po wielkiej manifestacji związ-
ków zawodowych w Warszawie, 
przyszedł czas na akcje regional-
ne. Wobec braku reakcji rządu na 
postulaty związkowców Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” postanowił zorgani-
zować w ramach Ogólnopolskiej 
Akcji Protestacyjnej manifestację 
regionalną wspólnie z przed-
stawicielami innych organizacji  
związkowych. Uchwała ZRG w tej 
sprawie z 7 października upoważ-
nia Prezydium ZRG do określenia 
miejsca i terminu protestu.

Październikowe posiedzenie 
Zarządu Regionu Gdańskiego 

Odwołajmy  
ten Sejm i rząd!

Zarząd Regionu Gdańskiego zwrócił 
się do wszystkich członków i sympaty-
ków Związku o wsparcie akcji „S” zbie-
rania podpisów pod petycją o skróce-
nie kadencji Sejmu.  Jeśli uda się zebrać 
znaczącą liczbę podpisów, politycy nie 
będą mogli zignorować tego głosu.
Pobierz listę, złóż swój podpis!...>>

rozpoczęło się od podsumowania 
protestów w Warszawie 11–14 
września. Przewodniczący gdań-
skiej „S” Krzysztof Dośla podzię-
kował wszystkim, którzy wzięli 
udział w związkowej akcji, szcze-
gólnie stoczniowcom ze Stoczni 
Gdańsk, „którzy przez cztery dni, 
w trudnych warunkach, protesto-
wali w miasteczku namiotowym”. 
Krzysztof Dośla podkreślił również 
dużą mobilizację, jaką wykazały 
się struktury terenowe regionu, 
przede wszystkim oddziały „S” 
w Chojnicach, Kościerzynie, Mal-
borku i Starogardzie Gdańskim.
Czytaj więcej...>> 

Oburzenie wobec wyroku Sądu 
Rejonowego w Warszawie skazu-
jącego na kary więzienia czterech 
stoczniowców demonstrujących 
w Warszawie w 2002 r. w obro-
nie swoich miejsc pracy wyraził 
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” w stanowisku przyjętym 7 
października. W dokumencie czy-
tamy m.in. „Stoczniowcy z Gdyni 
i Szczecina wyszli na ulice Warsza-
wy bronić swoich zakładów pracy. 
Dziś historia dowiodła ich racji 
– zakłady zostały zlikwidowane, 
tysiące ludzi zwolnionych, a winni 
są tylko stoczniowcy, których je-
denaście lat wzywano na kolejne 
rozprawy, a dziś skazano w imie-
niu wolnej Polski”. W stanowisku 
ZRG podkreśla się, że skazani 
stoczniowcy – wśród nich przy-
wódca strajku w gdyńskiej stoczni 
w 1980 r. Andrzej Kołodziej – zo-
stali wyciągnięci z tłumu, a nawet 
z autobusu przez nieumunduro-
wanych funkcjonariuszy policji 
i postawieni przed sądem jak 
w stanie wojennym.

Zestawienie wyroków na pra-
cowników broniących swoich miejsc 
pracy z innymi decyzjami wymiaru 
sprawiedliwości – jak zwolnienie od 
odpowiedzialności komunistycz-
nych zbrodniarzy – pozwala posta-
wić pytanie czy żyjemy w wolnej 
Polsce? Ostatnie orzeczenie Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości 
w Strasburgu dotyczące zaniechań 
polskiego wymiaru sprawiedliwo-
ści w sprawie zabójstwa Grzegorza 
Przemyka dobitnie świadczy jak da-
leko nam do standardów demokra-
tycznych krajów.

Co więcej, wydanie wyroku 
na stoczniowców w trakcie kolej-
nej rozprawy bez zapowiedzi tuż 
przed warszawską manifestacją 
„S” rodzi podejrzenie, że jego 
prawdziwym celem było zastra-
szenie tych, którzy odważą się 
krytykować władzę. „S” zapowie-
działa już odwołanie od wyroku 
na stoczniowców w instancjach 
krajowych, a jeśli będzie taka po-
trzeba, także międzynarodowych.
Czytaj więcej...>>

Nie damy się 
ZASTRASZYĆ!

Tylko razem możemy 
skutecznie walczyć 
o nasze prawa!

Wobec braku reakcji rządu 
na postulaty naszego Związku 
Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” postana-
wia zorganizować w ramach 
Ogólnopolskiej Akcji Protesta-
cyjnej manifestację regionalną 
wspólnie z przedstawicielami 
innych organizacji i central 
związkowych. Zarząd Regio-
nu upoważnia Prezydium do 
określenia czasu i miejsca pro-
testu.

Jednocześnie Zarząd zwra-
ca się do wszystkich człon-
ków i sympatyków Związku 
o aktywne wsparcie działań 
NSZZ „Solidarność” w walce 
o prawa pracownicze, w tym 
włączenie się w akcję zbiera-
nia podpisów pod wnioskiem 
o skrócenie kadencji Sejmu. 
Pokażmy tą akcją, że nie ma 
naszej zgody na kontynu-
owanie antypracowniczej po-
lityki. Nie pozwólmy innym 
decydować za nas! Zostając 
w domach, nie angażując się, 
przyzwalamy na traktowanie 
pracowników jak współcze-
snych niewolników pracują-
cych za „miskę zupy”. Apeluje-
my także do pracowników nie 
zrzeszonych – przyłączcie się. 
Tylko razem możemy skutecz-
nie walczyć o nasze prawa.

Uchwała nr 15/2013 Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” w sprawie akcji 
protestacyjnej.  
Gdańsk, 7 października 2013 r.

W listopadzie rozpoczną się 
związkowe wybory na kadencję 
2014–2018. Na stronie www 
Regionu Gdańskiego znalazł się 
specjalny dział, gdzie można zna-
leźć wszystkie informacje i doku-
menty niezbędne do przepro-
wadzenia wyborów na każdym 
szczeblu organizacyjnym.

Informacje zawarte na 
stronie będziemy sukcesyw-
nie rozszerzać i uzupełniać. 
Zapraszamy!

Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/lech-wasa-mediatorem-midzy-isd-arp/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzd-regionu-gdaskiego-teraz-czas-na-zbieranie-podpisw/
http://www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2013/09/wniosek-o-skrocenie-kadencji-sejmu.pdf
http://www.solidarnosc.gda.pl/dokumenty/posiedzenie-zrg-7102013/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybory-w-zwizku/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybory-w-zwizku/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarno-pamita-uroczystoci-ku-czci-b-ks-jerzego-popieuszki/


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Nie pozwolimy, by pod pozorem wolnego 

rynku panowały mechanizmy w rzeczywisto-
ści z nim sprzeczne, mechanizmy narusza-

jące nasze najbardziej podstawowe inte-
resy. Słabe państwo plus wolny rynek 

to pokusa kolonizacji przez silniej-
sze podmioty. Mocne państwo 

zaś jest gwarantem stabilnego 
rozwoju.

Victor Orbán  
premier Węgier  

„Kurier Wnet”  
nr 10/2013
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Pokojowy Nobel 
DLA WAŁĘSY

ZAPYTAJ prawnika

URLOP WYCHOWAWCZY  
I WYPOCZYNKOWY

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

CELINA WITKOWSKA, sekretarz KZ NSZZ „S” 
w Dr. Oetker sp. z o.o.

W firmie pracuję od 1978 r., a w „Solidarności”
jestem już wiele lat. Dlaczego zostałam sekretarzem 
komisji? Stwierdziłam, że nasz związek musi być 
i działać, więc nie odmówiłam, kiedy zaproponowano 
mi przyjęcie tej funkcji. W naszej firmie prezesi chcą

rozmawiać, nie unikają ani trudnych tematów, ani nas samych. Spoty-
kamy się regularnie. Później wszystkie ważne informacje przekazujemy 
załodze. Na tym poziomie też musi istnieć dialog. Jesteśmy zadowoleni 
z tego co mamy, ale walczymy, by było lepiej, np. o podwyżki wynagro-
dzeń, głównie dla pracowników produkcji.

Na WESOŁO

Urlop wychowawczy nie 
zawsze obniża wymiar urlopu 
wypoczynkowego – zmiany od 
1 października 2013 r.

Prawo do urlopu wypoczyn-
kowego jest jednym z podstawo-
wych praw pracownika.

Przepisy prawa pracy przewi-
dują, że przysługujący pracowni-
kowi w danym roku kalendarzo-
wym urlop powinien być przez 
niego wykorzystany w pełnym 
wymiarze. 

Wyjątki od tej zasady określa 
ustawa. Zgodnie z wcześniejszym 
brzmieniem art. 1552 kodeksu 
pracy wymiar urlopu wypoczyn-
kowego ulegał proporcjonalnemu 
zmniejszeniu w sytuacji, gdy pra-
cownik był nieobecny w pracy, a 
przyczyną nieobecności był urlop 
bezpłatny, urlop wychowawczy, 
tymczasowe aresztowanie, odby-
wanie kary pozbawienia wolności 
lub nieusprawiedliwiona nieobec-
ność w pracy.

Począwszy od 1 października 
2013 r. pracownikowi powracają-
cemu z urlopu wychowawczego w 
tym samym roku kalendarzowym, 

w którym 
nabył pra-
wo do urlopu 
wypoczynkowe-
go, nie zostanie ob-
niżony wymiar urlopu 
wypoczynkowego.

Przykład:
Pracownica, której w pełnym 

wymiarze przysługuje 26 dni urlo-
pu wypoczynkowego, była na 
urlopie wychowawczym przez 6 
miesięcy, od 1 marca do 31 sierp-
nia danego roku. W takiej sytuacji 
zgodnie z wcześniejszym stanem 
prawnym wymiar przysługujące-
go jej urlopu wypoczynkowego 
obniżany był o 6/12 ( w praktyce 
o 13 dni). Oa 1 października br.  
wymiar urlopu wypoczynkowe-
go nie ulega obniżeniu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 
26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy
Stan prawny na 7.10.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Średnie wynagrodzenie Polaka 
poniżej 30 roku życia to 2655 zł 
brutto, czyli 646 euro. To trzecia 
najniższa stawka w Europie – wy-

Hitem TV Solidarność Gdańsk 
w ostatnich dniach stała się za-
bawna interpretacja piosenki Jana 
Pietrzaka „Przechlapane ma już 
Tusk”. Do utworu zarejestrowa-
nego podczas koncertu artysty 
30 sierpnia w sali BHP w Gdań-

POLSKA 
w ogonie płac

Na
SMUTNO

PRZECHLAPANE ma już Tusk

nika z rankingu opracowanego 
przez firmę Sedlak & Sedlak, na
podstawie danych Eurostatu. 
Mniej niż młodzi Polacy zarabiają 
tylko Litwini (546 euro) i Rumuni 
(392 euro). W tej grupie wieko-
wej najwięcej w Europie zarabiają 
Norwegowie (3410 euro na mie-
siąc – ponad 14 tys. zł!) i Szwajca-
rzy (3393 euro). Wśród członków 
Unii Europejskiej najlepiej zarabia-
ją młodzi Duńczycy (3020 euro).

sku podkład wykorzystujący rela-
cję z manifestacji związkowców 
w Warszawie przygotowała Olga 
Zielińska.
Zobacz ...>>

5 października 1983 r. Komitet 
Noblowski przyznał Pokojową Na-
grodę Nobla przewodniczącemu 
„Solidarności” Lechowi Wałęsie, 
uzasadniając, że prowadzone przez 
niego „starania o zapewnienie 
robotnikom prawa do zakładania 
własnych organizacji są ważnym 
wkładem do kampanii na rzecz 
uniwersalnych praw ludzkich”.

Nawiązał do tego w oficjalnym
przemówieniu w imieniu laureata 
Bohdan Cywiński: „Przyjmuję tę 
nagrodę z całym szacunkiem dla 
jej rangi i zarazem z poczuciem, że 
wyróżnia ona nie mnie osobiście, 
lecz jest nagrodą dla »Solidar-
ności«, dla ludzi i spraw, o które 
walczyliśmy i walczymy w duchu 

pokoju i sprawiedliwości. Nie po-
godzimy się z odebraniem nam 
wolności związkowej. Bramy wię-
zień muszą się otworzyć: trzeba 
uwolnić ludzi skazanych za obro-
nę praw związkowych i obywatel-
skich”.

Wyróżnienie Wałęsy i „S” 
z niechęcią i obawą przyjęły wła-
dze PRL, które wysłały do rządu 
Norwegii oficjalny protest. Był to
drugi taki przypadek w historii 
– wcześniej na taki protest zde-
cydował się jedynie przywódca III 
Rzeszy Adolf Hitler, gdy w 1935 r. 
Pokojową Nagrodę Nobla otrzy-
mał więziony w obozie koncen-
tracyjnym niemiecki pisarz i pacy-
fista Carl von Ossietzky!

Potwierdzają się obawy związ-
kowców, że zmiany wprowadzo-
ne niedawno w kodeksie pracy 
oznaczać będę przede wszystkim 
wydłużenie okresów rozliczenio-
wych czasu pracy do 12 miesięcy. 
Jak wynika z danych Państwowej 
Inspekcji Pracy, właśnie takie za-
pisy znajdują się w aż 109 ze 122 
porozumień zgłoszonych do PIP 
w pierwszym miesiącu obowiązy-

WYDŁUŻAJĄ  
czas pracy

wania nowych przepisów. Inspekcja 
zakwestionowała jako niezgodnie 
z prawem 4 porozumienia zawarte 
w firmach, w których nie działają
związki zawodowe, a pracodawcy 
zawarli porozumienia tylko z jed-
nym przedstawicielem załogi. „S” 
zaskarżyła już przepisy wydłużające 
okres rozliczeniowy pracy do Trybu-
nału Konstytucyjnego.
Więcej...>> 

Liczba emigrantów rośnie. Już 
2,13 mln Polaków wyjechało za 
granicę – alarmuje „Rzeczpospo-
lita”. To o 200 tys. więcej niż w 
2011 r. Wyjeżdżają głównie mło-
dzi ludzie – 1,4 mln emigrantów 
ma poniżej 39 lat, a ponad 220 
tys. stanowią dzieci do 15 roku 
życia – którzy szukają poza Polską 
lepszych warunków pracy i godnej 
płacy. W połączeniu z negatywny-
mi tendencjami demograficznymi
znacznie obniża to możliwości 

rozwoju Polski, np. stabilność sys-
temu ubezpieczeń społecznych. 

Co ciekawe, zdaniem „Rzecz-
pospolitej” GUS opóźnia publi-
kację niekorzystnych dla PO-PSL 
danych, aby nie zaszkodzić obo-
zowi władzy przed warszawskim 
referendum ws. odwołania Hanny 
Gronkiewicz-Waltz. Rzeczywiście, 
prawdziwy exodus za pracą bu-
rzy mit „zielonej wyspy”. Ale ten 
przecież upadł już dawno.
Więcej...>>

EXODUS trwa

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.youtube.com/watch?v=X_wUxk9QJGw
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czas-pracy-ju-duszy-jak-dziaaj-nowe-przepisy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/exodus-polakw-spenia-si-czarny-scenariusz/
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