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NSZ
Z Tyle dzieci zostało zabranych rodzicom od początku 2012 r. tylko dlatego, że ci byli 

biedni, nie mieli mieszkania lub byli bez pracy – wynika z danych zaprezentowanych 
na sejmowej Komisji Polityki Społecznej.
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Referendum strachu
Zawiadomienie do prokuratury 

w sprawie niedopełnienia obowiąz-
ków związanych z referendum w sto-
licy złożył szef stołecznych struktur 
PiS Mariusz Kamiński. Będzie też 
wniosek PiS do Rady Europy o zba-
danie zarzutów o złamanie Europej-
skiej Karty Społecznej przez premiera 
Tuska i prezydenta Komorowskiego. 
Jak twierdzą wnioskodawcy 200 tys. 
urzędników w W-wie miało powody, 
by bać się głosować.

Dzień Papieski
XIII Dzień Papieski obchodzony 

jest pod hasłem „Jan Paweł II – Papież 
Dialogu”. Wizyta Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Gdyni 11 czerwca 1987 r. 
była jednym z najważniejszych wyda-
rzeń w historii nadmorskiego miasta.  
Więcej, w tym program gdyńskich 
obchodów...>>

Strach o pracę
36 proc. zatrudnionych Pola-

ków obawia się, że w ciągu naj-
bliższego półrocza istnieje duże 
lub umiarkowane ryzyko, że stra-
ci pracę - wynika z najnowszego 
Monitora Rynku Pracy firmy Rand-
stad.  To najwyższy wynik w po-
nad trzyletniej historii Monitora. 
Średnia europejskiego lęku wyno-
si 31 proc.

zobacz w TV S  
Gdańsk...>>

NAUCZYCIELE politykom
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Już blisko 5,5 tys. internautów obej-
rzało filmik TV Solidarność Gdańsk do
piosenki Jana Pietrzaka „Przechlapane 
ma już Tusk”. W politycznym sporze 
warto sięgnąć po ironię i szczyptę 
szyderstwa by obnażyć nieudolną, 
a nader interesowną grupę trzymają-
cą władzę. Zachęcamy do obejrzenia 
tego i innych filmów naszej TV „S”.

Na WESOŁO

PRZECHLAPANE ma już Tusk
Ważny dla przemysłu stocz-

niowego dokument, określający 
normy socjalne w tej branży zo-
stał podpisany 14 października 
w Brukseli przez pracodawców 
i pracobiorców oraz przedsta-
wicieli Komisji Europejskiej. Ne-
gocjacje trwały 6 lat. Dokument 
przyjęto podczas Europejskiego 
Komitetu Dialogu Społecznego 
Sektora Okrętowego w Brukseli.

Stronę polską reprezentowali 
Mirosław Piórek, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Przemysłu Okręto-

wego NSZZ „S”, Krzysztof Żmuda, 
sekretarz SKPO i Jerzy Czuczman, 
dyrektor Związku Pracodawcó-
w,,Forum Okrętowe”.

– Będziemy dążyć do tego, aby 
podpisały go także inne repre-
zentacje pracodawców. W przy-
szłości, jeśli dojdzie w Polsce do 
wznowienia prac Zespołu Trój-
stronnego ds. przemysłu, chcieli-
byśmy, aby również strona rządo-
wa zaangażowała się w przyjęcie 
ustaleń – ocenia Żmuda.

EUROPEJSKIE NORMY  
stoczniowe

Oświatowa „S” chce uświado-
mić politykom, że nie wystarczy 
mówić o szacunku dla nauczycieli 
tylko z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej.

– Trzeba pamiętać o tym w cza-
sie głosowań sejmowych i nie 
podnosić ręki, gdy wprowadzane 
są zmiany uderzające w polską 
oświatę – mówi Wojciech Książek 
przewodniczący Sekcji Oświaty 
i Wychowania Regionu Gdańskie-
go NSZZ „S”.

Związkowcy z oświatowej 
„S” sprzeciwiają się działaniom 

niszczącym system kształcenia 
i wychowania, likwidacji palcó-
wek oświatowych, zwolnieniom 
pracowników, obniżaniu rangi 
zawodu nauczycieli oraz wpro-
wadzaniu w szkołach nadmiernej 
biurokracji przez obowiązek dro-
biazgowej rejestracji czynności 
nauczyciela.

Przedstawiciele oświatowej 
sekcji „S” przekazali zarządom 
partii politycznych i parlamenta-
rzystom petycję, w której znalazła 
się opinia dotycząca propozycji 
zmian Karty nauczyciela.

Naszym
ZDANIEM
HISTORIA 
ZATACZA KOŁO

W sferze 
gospodark i 
wbrew temu, 
co próbują 
nam wmó-
wić usłużni 
prorządowi 
ekonomiśc i 

i komentatorzy, nie ma pozy-
tywnych zmian. Trwa exodus 
młodych ludzi za granicę. Nie 
widać zaś najazdu poszukują-
cych pracy do Polski, która ja-
koby jako jedyny kraj w Europie 
nie wpuściła do siebie kryzysu. 

Jak długo polskie społeczeń-
stwo ma wierzyć w brednie 
opcji rządzącej, jak długo moż-
na spokojnie patrzeć, jak grupa 
urzędników i politycznych funk-
cjonariuszy niszczy gospodarkę, 
rujnuje mejsca pracy. 

To w nas uderzy marnotra-
wienie pieniędzy wyciąganych 
z naszych kieszeni na pokrywa-
nie nieudolności rządzących i 
drenowanie systemu emerytal-
nego. Przez sześć lat rząd PO-
-PSL i jego minister finansów
Rostowski doprowadzili do 
katastrofy finansów państwa.
Wystarczy porównać zadłu-
żenie Polski sprzed sześciu 
lat z obecnym, które wzrosło 
dwukrotnie. Dodajmy jeszcze 
olbrzymie zadłużenie zagra-
niczne, przekraczające dwuna-
stokrotnie to z czasów Gierka, 
które spłacaliśmy 32 lata.  

Jeżeli nie doprowadzimy do 
tego, że instytucja referendum 
zacznie funkcjonować jako 
normalny instrument kontroli 
władzy obudzimy się w pań-
stwie, które nie będzie miało 
nic wspólnego z demokracją. 

Historia zatacza koło. Jeśli 
nie powiemy dość – wrócimy 
do systemu, o którym my-
śleliśmy, że dzięki „Solidar-
ności” odszedł w przeszłość. 
Jan Paweł II przestrzegał nas, 
że „wolność nie została nam 
dana, ale zadana i egzamin z 
wolności trzeba zdawać każde-
go dnia”. Zdawać go przez re-
agowanie na arogancję władzy 
i na zawłaszczanie demokracji 
dla nielicznych uprzywilejowa-
nych i preferowanie własnej 
grupy politycznej kosztem 
reszty społeczeństwa.   

Krzysztof Dośla

Na środowym spotkaniu w 
siedzibie NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku pomorscy liderzy 
NSZZ „S”, OPZZ i Forum Związ-
ków Zawodowych zaplanowali 
na  9 listopada wielotysięcz-
ną manifestacjęw Gdańsku. 
Arogancja władzy i brak rzeczy-
wistego dialogu zmuszają do 
wyjścia w odruchu protestu na 
ulice Gdańska. Zawiadomienie 
o planowanej manifestacji związ-
kowców wpłynęło do gdańskiego 
magistratu.

Tym razem nie tylko rząd PO-
-PSL i jego przedwstawiciel w tere-
nie – wojewoda pomorski – będą 
adresatami postulatów, lecz insty-
tucje europejskie, jak Rada Europy 
i Rada UE, poszczególni komisarze 
odpowiedzialni za sprawy spo-
łeczne i gospodarcze oraz euro-
parlamentarzyści. W opinii związ-
kowców formuła dialogu oparta 
o Komisje Trójstronna wyczerpała 
się. Centrale związkowe przygoto-
wują już własne propozycje insty-
tucjonalnego dialogu. 

NA ULICE Gdańska!

http://www.youtube.com/watch?v=X_wUxk9QJGw


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Jeśli chcesz znaleźć źródło,  
musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. 

Jan Paweł II 
„Tryptyk rzymski”

iBiS NR 42 (136) 16 PAŹDZIERNIKA 2013
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Śmierć naszego 
KAPELANA

ZAPYTAJ prawnika

ZAKUPY   
przez Internet

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ELŻBIETA MATOCHA, przewodnicząca  
NSZZ „S” w ZKPiG nr 20 w Gdańsku 

Bardzo przeżywałam powstanie „Solidarności” w 
1980 r. To było dla mnie wielkie wydarzenie i piękna 
idea. Kiedy zaczęłam pracować był stan wojenny, nie 
można było założyć Związku. Ale po relegalizacji „So-
lidarności” natychmiast zaangażowałam się w ruch 

solidarnościowy. Razem z koleżanką zakładałyśmy koło „S” w szkole. 
Jestem w Związku z powodów ideowych. Chciałam zawsze uczestniczyć 
w walce o prawa pracownicze. Jeśli jest się niezrzeszonym to nie można 
wiele zdziałać. Jestem w „S” również z powodów towarzyskich, bo lu-
bię ludzi, z którymi pracuję. Oprócz działalności związkowej jest tu też 
miejsce na ciekawe spędzanie czasu z przyjaciółmi z „S”.

19 października 1984 roku 
ks. Jerzy Popiełuszko został 
porwany przez funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa, którzy 
mieli rozkaz zamknąć usta 
niepokornemu kapłanowi.

Ks. Jerzy wracał do Warszawy 
z mszy w kościele p.w. św. Pol-
skich Braci Męczenników w Byd-
goszczy. W Górsku k. Torunia 
został porwany i zamordowany 
przez funkcjonariuszy Samodziel-
nej Grupy „D” Departamentu IV 
MSW do walki z Kościołem.

Funkcjonariusze SB występo-
wali w mundurach Wydz. Ruchu 
Drogowego MO. Przed śmiercią 
kapelan „S” był torturowany. 30 
października, obciążone kamie-
niami zmasakrowane zwłoki ks. 
Popiełuszki wyłowiono z zalewu 
na Wiśle koło Włocławka. Sprawcy 
mordu zostali skazani na kary od 14 
do 25 lat więzienia. Po interwencji 
szefa MSW gen. Kiszczaka oraz 
amnestii wyroki zmniejszono im 
odpowiednio od 4 lat i 6 miesięcy 

do 15 lat. Nigdy nie ukarano poli-
tycznych mocodawców. W 1983 r. 
wszczęto śledztwo pod zarzutem, 
iż „przy wykonywaniu obrzędów 
religijnych (…), w wygłaszanych 
kazaniach nadużywał wolności su-
mienia i wyznania w ten sposób, 
że permanentnie oprócz treści re-
ligijnych zawierał w nich zniesła-
wiające władze państwowe treści 
polityczne (…)”. Rzecznik rządu 
Jerzy Urban kazania ks. Jerzego 
nazywał „seansami nienawiści”, 
padały zarzuty o przechowywa-
niu amunicji. Gen. Jaruzelski miał 
powiedzieć do gen. Kiszczaka we 
wrześniu 1984 r. „Załatw to, niech 
on nie szczeka”.

Pogrzeb ks. Popiełuszki 3 li-
stopada 1984 r. przekształcił się 
w wielką manifestację patriotycz-
ną. Ks. Jerzy spoczął przy kościele 
p.w. św. Stanisława Kostki w War-
szawie. Od tego czasu „S” trzyma 
warty honorowe przy jego grobie. 
6 czerwca 2010 r. Benedykt XVI 
ogłosił go błogosławionym. 

Niezwykły PONTYFIKAT
16 października 1978 r. rozpoczął się 

niezwykły pontyfikat Człowieka, który do
Watykanu przybył z polskich gór, z dale-
kiego Kraju. Tego dnia kwadrans przed 
dziewiętnastą, z centralnej loggi bazyliki 
Świętego Piotra głośniki przekazały Mia-
stu i Światu słowa kardynała Pericle Feli-
ci: „Zwiastuję wam radość wielką: mamy 
Papieża – Habemus Papam!” Spełniło się 
proroctwo Juliusza Słowackiego z 1848 
roku: Pośród niesnasek Pan Bóg uderza / W ogromny dzwon,  / Dla 
słowiańskiego oto papieża  / Otworzył tron. 
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WARTA PRZY KAPELANIE
Wartę honorową przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na war-

szawskim Żoliborzu pełnią członkowie „Solidarności” z całego kraju. 
W akcji aktywnie uczestniczą członkowie „S” z Regionu Gdańskiego. 
Jest tworzony grafik wart na 2014 r. Akcję koordynuje Krzysztof 
Żmuda, przewodniczący KM „S”. Remontowa Shipbuilding SA. Tel. 
kontaktowy dla chętnych do udziału w warcie: 502 193 048. 

Czy można zwrócić pełnowar-
tościowy towar zakupiony 
przez Internet?

W przypadku dokonywania 
zakupów przez Internet, konsu-
mentowi przysługuje tzw. prawo 
do namysłu. Ma ono zastosowa-
nie przy zakupie towarów nowych, 
jak też używanych. Realizacja 
tego prawa polega na możliwości 
odstąpienia od zawartej umowy 
w ciągu 10 dni kalendarzowych, 
bez potrzeby uzasadnienia takiej 
decyzji. Termin 10 dni kalenda-
rzowych liczy się od dnia wydania 
towaru, a gdy sprawa dotyczy 
świadczenia usługi od dnia za-
warcia umowy. Co istotne, jeżeli 
sklep nie potwierdzi na piśmie 
informacji o możliwości odstąpie-
nia od umowy, termin odstąpienia 
wydłuża się do 3 miesięcy.

Odstąpienie od umowy 
jest skuteczne, jeżeli pisemne 
oświadczenie o odstąpieniu zo-
stanie wysłane do przedsiębior-
cy we wskazanym terminie. War-
to posiadać dowód nadania i 
doręczenia takiego dokumentu. 
Oprócz przekazania wymienio-
nego oświadczenia konsument 

ma obowiązek 
zwrócić przed-
siębiorcy zakupio-
ny towar. Produkt 
powinien być odesłany 
w terminie do 14 dni w 
stanie niezmienionym. Koszt 
takiej przesyłki pokrywa kon-
sument. Z kolei przedsiębiorca 
ma obowiązek zwrócić kliento-
wi równowartość ceny towaru 
oraz doliczone do niej wcześniej 
koszty przesyłki. 

Przepisy ustawy o ochronie 
niektórych praw konsumentów 
oraz o odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez pro-
dukt niebezpieczny, regulują-
cych powyższe zagadnienie, nie 
mają zastosowania, gdy strona-
mi umowy są tylko i wyłącznie 
przedsiębiorcy lub tylko i wy-
łącznie konsumenci.

Konsumentowi nie przysługu-
je prawo odstąpienia od umowy, 
gdy towar został zakupiony na 
aukcji podczas licytacji. W tym 
przypadku transakcja jest zwykłą 
umową sprzedaży i podlega Ko-
deksowi cywilnemu. 
Stan prawny na 16.10.2013 r.

Łukasz Sulej

Na SMUTNO

VAT pod trybunał
Nawet Rządowe Centrum Le-

gislacyjne twierdzi, że zakomu-
nikowana przez premiera Tuska 
i ministra Rostowskiego, decyzja 
o przedłużeniu obowiązywania 
podwyższonych stawek VAT na 
kolejne 3 lata, może być niezgod-

na z Konstytucją RP. Wprowadzo-
ne przez rząd podwyższone staw-
ki VAT (z 22 proc. na 23 proc. i z 7 
proc. na 8 proc.), miały obowią-
zywać od 1 stycznia 2011 do 31 
grudnia 2013. Od 1 stycznia 2014 
r. stawki miały powrócić do stanu 
poprzedniego. Przedłużenie ich 
obowiązywania jest niezgodne 
z konstytucyjną zasadą zaufania 
obywatela do państwa.

9 listopada o godz. 11 z Placu Solidarności wyruszy związkowa 
manifestacja „Solidarności”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. 
Tym razem jej trasa nie będzie wiodła do urzędów administracji 
państwowej czy samorządowej. Związkowcy mają dość dostarcza-
nia wojewodzie petycji, który może pełnić li tylko rolę listonosza do 
warszawskich urzędów. Trasą od Placu Solidarności, przez Wały Pia-
stowskie i Rondo Hucisko, Długim Targiem i ul. Długą manifestanci 
przejdą do Zielonej Bramy. Spodziewany jest udział związkowców 
reprezentujących całe woj. pomorskie w tym z Regionu Słupskiego 
NSZZ „S”. 

Zachęcamy do udziału w manifestacji pod związkowymi flagami
i transparentami z postulatami.  

MANIFESTACJA W GDAŃSKU:  
kto, gdzie, kiedy?

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
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