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NSZ
Z Tylu Polaków wyemigrowało do Niemiec w 2012 r. – podał niemiecki Federalny Urząd 

Statystyczny. Według danych GUS w ub.r. za granicą przebywało 2,13 mln Polaków
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Spotkanie na temat 
manifestacji

Spotkanie gdańskich i sopoc-
kich organizacji związkowych 
NSZZ „S” odbędzie się w środę 
30 października o godz. 10 w 
sali Akwen w siedzibie Zarządu 
Regionu Gdańskiego. Głównym 
punktem dyskusji będą przygoto-
wania do regionalnej manifestacji 
9 listopada. Więcej...>>

Bez przełomu ws. pracy
Bezrobocie w Polsce we wrze-

śniu wyniosło 13 proc., podobnie 
jak w sierpniu – podał GUS. Naj-
więcej osób bez pracy pozostawa-
ło na Warmii i Mazurach, najmniej 
w Wielkopolsce. Stopa bezrobocia 
na Pomorzu wyniosła 13 proc. Bez 
pracy w regionie było ponad 110 
tys. osób. Więcej...>>

Kanonizacja papieża–
Polaka

Zostały jeszcze wolne miejsca 
na wyjazd do Rzymu na uroczy-
stość kanonizacji Jana Pawła II 
w kwietniu 2014 r. Podróż orga-
nizują organizacje związkowe 
NSZZ „S” ze stoczni Remontowa 
Shipbuilding i Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa Piłsud-
skiego. Więcej...>>

Szachiści z „S”
Szachiści z Gdańska, Tczewa i 

Starogardu Gdańskiego walczyli 
19 października w Starogardzie 
o Puchar Przewodniczącego Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S”. Strategia godna tej królew-
skiej gry przyda się związkowcom 
podczas kontynuowania akcji pro-
testacyjnej. Więcej...>>

Wspólny PROTEST!

zobacz w TV S  
Gdańsk...>>

Będziemy  
protestować! 

Zobacz relację z konferencji 
pomorskich liderów trzech związ-
ków zawodowych dotyczącej ma-
nifestacji 9 listopada w Gdańsku.

Manifestacja w Gdańsku 9 li-
stopada rozpocznie drugi etap 
związkowych protestów. Sztab 
protestacyjny NSZZ „Solidarność” 
obradujący 23 października w Ka-
towicach zdecydował, że wspólny 
protest trzech central związkowy 
będzie kontynuowany, ponieważ 
rząd odrzucił wszystkie związko-
we postulaty zgłaszane podczas 
wrześniowych dni protestu.

„Solidarność” podtrzymuje tak-
że swoje zawieszenie w pracach 
Komisji Trójstronnej. „Obecna for-
muła funkcjonowania Komisji wy-
czerpała się i bez zdefiniowania
jej na nowo nie ma możliwości do 
niej powrotu. Dotyczy to również 
Wojewódzkich Komisji Dialogu 
Społecznego” – głosi komunikat 
sztabu protestacyjnego.

Więcej...>>

Dzień Solidarności
Władze liczą na „zmęczenie materiału”. Udowodnijmy, że wy-

starczy nam sił i determinacji! W sobotnie listopadowe południe, 
w przeddzień Święta Niepodległości, pokażmy, że jest nas wielu. 
Zapraszamy na manifestację wszystkich, którzy uważają podobnie 
jak my, że DOŚĆ LEKCEWAŻENIA SPOŁECZEŃSTWA! Stojąc z boku, 
zgadzamy się na otaczającą nas siermiężną rzeczywistość – śmie-
ciowe umowy, głodowe pensje, tragiczne często warunki pracy, 
kilometrowe kolejki do lekarzy, brak perspektyw na przyszłość dla 
młodego pokolenia czy pracę niemal do śmierci.

Zwracamy się także do tych, którzy dziś pracują bezpiecznie i go-
dziwie zarabiają. Solidarność zobowiązuje. Pokażcie, że jesteśmy 
razem w walce o miejsca pracy, o przemysł stoczniowy, o właściwie 
finansowaną polską szkołę.

Jednym z pierwszych dekretów Marszałka Piłsudskiego po odzy-
skaniu niepodległości w 1918 r. było ustanowienie Państwowej In-
spekcji Pracy. Niech 9 listopada stanie się gdańskim Dniem Solidarno-
ści i wołania o prawa pracownicze w wolnej i niepodległej Polsce!

Przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz 
w ostatniej chwili zdjęła z po-
rządku obrad Sejmu głosowanie 
nad wnioskiem o przeprowadze-
nie referendum ws. obowiązku 
szkolnego dla 6-latków. Przy-
pomnijmy, że w ramach akcji 
„Ratujmy maluchy” organizacje 
rodziców zebrały pod tym wnio-
skiem ponad milion podpisów! 
To kolejny przykład lekceważenia 
społeczeństwa przez władzę, co 
jest jednym z powodów związko-
wych protestów.

Marszałek Sejmu blokuje 
również prace nad tzw. pakie-
tem demokratycznym, który miał 
zwiększyć partycypację obywateli 
w decyzjach parlamentu. Pakiet 
zakłada m.in. zakaz odrzucenia 
w pierwszym czytaniu ludowej 
inicjatywy ustawodawczej, demo-
kratyzację wysłuchania publiczne-
go, likwidację „zamrażarki” pro-
jektów opozycji oraz ujawnianie 
przez członków rządu stanowisk 
zajmowanych na forum UE.

Sejm na obecnym posiedzeniu 
zajmie się jedynie złożonym przez 
PiS projektem zmian w konstytucji, 
mającym ułatwić przeprowadzenie 
referendum. Podobnie jak w postu-
latach „S”, miałoby ono być obliga-
toryjne w przypadku zebrania pod 
taką inicjatywą co najmniej miliona 
podpisów. Referendum ogólnokra-
jowego nie można byłoby przepro-
wadzać ws. zmian w konstytucji, 
budżetu państwa, udziału w opera-
cjach militarnych, obronności pań-
stwa i amnestii dla przestępców. 
Czy tym razem władza nie przestra-
szy się społeczeństwa?

Chcemy DEMOKRACJI

Naszym
ZDANIEM

W sprawie obowiązku szkol-
nego dla 6-latków kluczowymi są 
trzy problemy: upowszechnienie 
dobrowolności (a nie administra-
cyjny nakaz) wysyłania dzieci do 
szkół, lepsze przygotowanie (do-
posażenie) placówek do przyjęcia 
małych uczniów, wreszcie otwar-
cie na dialog z rodzicami, co po-
winno być solą społeczeństwa 
obywatelskiego.

Podzielam stanowisko wyra-
żane przez Stowarzyszenie „Ra-
tuj Maluchy” i oświatową „S”, 
będąc przeciw obligatoryjnemu 
obniżaniu wieku szkolnego do 
6 lat. Należy za to upowszech-
niać możliwość wcześniejszego 
rozpoczęcia edukacji oraz do-
stęp do profesjonalnych badań 
w celu określenia gotowości 
szkolnej. Wymaga to zatrudnie-
nia pedagogów i psychologów 
w szkołach, co nie jest częste, 
oraz odpowiedniego wsparcia 
poradni psychologiczno-peda-
gogicznych. Przesunięcie tego 
zadania na barki nauczyciela–wy-
chowawcy jest uproszczeniem 
i zwyczajnym pozbywaniem się 
problemu. Ostatecznie należy 
jednak pozostawić decyzje ro-
dzicom.

Warto rozmawiać, a z tym 
bywa różnie, raczej na zasadzie 
zabawy w głuchy telefon. „MEN 
jak nawet słucha, to nie słyszy” 
– chyba, że zbliżają się wybo-
ry i spadają słupki poparcia. 
W społeczeństwie obywatelskim 
uczniowie, rodzice i organizacje 
społeczne muszą być traktowani 
podmiotowo! Ludziom takim jak 
państwo Elbanowscy, którzy stali 
się „twarzą” ruchu rodziców, na-
leży się szacunek.

Wprowadzanie obowiązku 
szkolny dla 6-latków jest przykła-
dem dziadostwa i bubla organi-
zacyjno-prawno-finansowego.
Można było tego uniknąć, gdy-
by władza chciała słuchać ludzi, 
w tym przypadku związków za-
wodowych i samych rodziców. 
Społeczeństwo w Polsce jest tym-
czasem w potrzasku. Cokolwiek 
zrobi, trafia to do kosza. Władza 
ucieka od debaty i dialogu.

Wojciech Książek, 
przewodniczący Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego

Społeczeństwo 
W POTRZASKU

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/30-padziernika-spotkanie-gdaskich-sopockich-organizacji-zwizkowych/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-bez-przeomu-bez-koncepcji/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/marsz-dla-ycia-rodziny-w-gdasku-ju-w-niedziel/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/turniej-szachowy-w-starogardzie-gdaskim/
http://www.youtube.com/watch?v=noulIOrbqXE&feature=c4-overview&list=UUnZlugQb-vA2vf7lazYJC6w
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/akcja-protestacyjna-2013/


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Kraje kolonialne mają być eksploatowane, 

lecz nie niszczone. Polacy mają mieć samo-
chody, ale stare. Mają pracować za grosze, 

bo to niskie koszty pracy, a nie np. myśl 
techniczna, mają być naszym jedynym 

atutem. No i mamy się zadłużać na 
potęgę.

prof. Witold Kieżun, 
ekonomista  

(„wSieci” nr  42/2013).
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Ostatni PARTYZANT 

ZAPYTAJ prawnika

PODWÓJNA  
ODPRAWA   
dla nauczyciela

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KAROLINA RYDZEWSKA, przewodnicząca  
KZ NSZZ „S” Igloport sp. z o.o.

– Chcę działać w „Solidarności”. Ja się tu spełniam, 
jestem szczęśliwa pomimo wielu trudnych chwil, które 
przeżyłam za to, że działam i nie chcę być obojętna 
wobec niesprawiedliwości. Moja mama przez wiele 
lat była przewodniczącą „Solidarności” w PKO BP. Była 

delegatką, często wyjeżdżała. Jako dziewczynka miałam do niej często 
żal, że nie ma jej w domu. Ale potem wszystko się zmieniło. Jestem z 
niej dumna. My, ludzie młodzi, jesteśmy niezadowoleni. Jaki mamy dziś 
start w życiu? Zrozumiałam, że to od nas, młodych tak wiele zależy. 
Dlatego tak jak mama chcę działać w „Solidarności”. Coś zrobić dla 
innych.

Na SMUTNO

Kilkuset związkowców z całego 
kraju, w tym gdańscy stoczniowcy, 
oddało hołd bł. ks. Jerzemu Popie-
łuszce 19 października, w 29 rocz-
nicę męczeńskiej śmierci kapelana 
„S”. – Księdza Jerzego spotkałem 
na początku lat 80., gdy był na 
Wybrzeżu i odprawiał tu msze św. 
Byłem poruszony jego słowem, 
ale jego wielkość dostrzegłem do-
piero po jego śmierci – wspominał 
obecny w kościele św. Stanisława 

„S” i KSIĄDZ JERZY

Kostki w Warszawie przewodni-
czący „S” w stoczni Remontowa 
Shipbuilding Krzysztof Żmuda, 
koordynujący w Regionie Gdań-
skim akcję warty honorowej przy 
grobie ks. Jerzego.

W Gdyni relikwie ks. Jerzego 
złożono 20 października w Sank-
tuarium Matki Boskiej Bolesnej 
Królowej Polski, podczas XX 
Gdyńskiej Pieszej Pielgrzymki Lu-
dzi Pracy. Więcej...>>

Pikiety przed siedzibą sądu 
i domem prezesa Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej „Cuiavia” 
w Inowrocławiu, wystąpienia na 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego w Bydgoszczy, a na-
wet zamawianie mszy św. w inten-
cji o nawrócenie osób podejmują-
cych decyzje – przyniosły efekt! 10 
października Sąd Rejonowy w Ino-
wrocławiu wydał wyrok przywra-

Nawet świat biznesu dostrzega, 
że skala wyzysku w Polsce – gdy 
wzrost płac pozostaje daleko w tyle 
za wzrostem wydajności, te wypły-
wy pieniędzy, to co się dzieje w za-
mówieniach publicznych, bankruc-
twa średnich i małych firm – że to
zaszło tak daleko, że dłużej tak być 
nie może. Biznes już widzi, że doszli-

cający do pracy bezprawnie zwol-
nionego przewodniczącego NSZZ 
„S” w OSM „Cuiavia” Hieronima 
Stachela. Trwająca 2 lata sprawa 
nie zakończyłaby się sukcesem 
bez zaangażowania Sekcji Krajo-
wej Mleczarstwa i Koncentratów 
Spożywczych NSZZ „S”, którą kie-
ruje Zbigniew Sikorski z NSZZ „S” 
w SM Polmlek-Maćkowy. 
Więcej...>>

Biedny 
JAK ROBOTNIK

Blisko 10 proc. rodzin robotni-
czych w 2012 r. (1,5 proc. więcej 
niż w 2010 r.) żyła poniżej progu 
skrajnego ubóstwa – podał „Dzien-
nik Gazeta Prawna”. W tym roku 
biedy, wynikającej głównie z bez-
robocia i niskich wynagrodzeń, 

21 października minęło 50 lat 
od śmierci Józefa Franczaka ps. 
„Lalek”, ostatniego „Żołnierza 
Wyklętego” – partyzanta polskie-
go podziemia niepodległościowe-
go. Ostatni antykomunistyczny 
żołnierz w całym bloku sowieckim 
zginął jeszcze później, we wrze-
śniu 1978 r. Był to August Sabbe, 
członek formacji Leśnych Braci, 
działającej na terenie Estonii, bę-
dącej wówczas częścią ZSRS, który 
poległ w zasadzce KGB.

Józef Franczak karierę wojsko-
wą rozpoczął w wieku 17 lat. Po 
ukończeniu Szkoły Podoficerskiej
w Centrum Wyszkolenia Żandarme-
rii w Grudziądzu przydzielony został 
do Plutonu Żandarmerii w Rów-
nem. Tam zastała go wojna. Po 17 
września 1939 r. został aresztowa-
ny przez Sowietów, ale zdołał uciec 
z niewoli. W 1940 r. wstąpił do ZWZ 
a następnie do AK. Po 1944 r. „Lalek” 
brał udział w wielu akcjach przeciw 

tzw. utrwalaczom władzy ludowej 
– milicjantów i żołnierzy formacji 
bezpieczeństwa. Kilka razy był ran-
ny. Nie ujawnił się w czasie amnestii 
w kwietniu 1956 r. „Lalek” został za-
denuncjowany przez krewnego żony, 
tajnego współpracownika SB.

W 2008 r. prezydent Lech Ka-
czyński – inicjator ustanowienia 
Narodowego Dnia Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych” – nadał po-
śmiertnie Józefowi Franczakowi 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Or-
deru Odrodzenia Polski.

mogło jeszcze przybyć. To szoku-
jące dane, zwłaszcza gdy weźmie 
się pod uwagę kwoty uważane 
za próg minimum egzystencji. To 
zaledwie 1401 zł w przypadku  
4-osobowych gospodarstw do-
mowych i 519 zł dla osób miesz-
kających samotnie! Nic dziwnego, 
że ponad 3/4 wydatków rodzin 
żyjących w ubóstwie dotyczy 
podstawowych potrzeb – zapew-
nienia zamieszkania i wyżywienia.

WYZYSK i mafia
śmy do ściany. Ubóstwo powoduje, 
że gospodarka przestaje się kręcić. 
To jest już rodzaj układu mafijnego
– alarmuje prof. Jadwiga Staniszkis. 
Socjolog podkreśla, że według ba-
dań w 85 proc. polskich firm listy
płac są arbitralne, a to powoduje 
dodatkową zależność pracowników 
od pracodawców. Więcej...>>

WARTO WALCZYĆ

Nauczycielowi spełniającemu 
warunki uprawniające do emery-
tury, renty z tytułu niezdolności 
do pracy albo nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, 
z którym rozwiązano stosunek 
pracy na podstawie art. 20 ust. 
1 Karty nauczyciela, przysługują 
dwie odprawy.

Do wskazanych świadczeń 
zalicza się odprawę emerytalną 
(art. 87 KN) i odprawę z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy (art. 
20 ust. 2 KN). Oba rodzaje od-
praw są niezależnymi od siebie 
uprawnieniami, przysługującymi 
w razie spełnienia odmiennego 
typu warunków, a brak jest prze-
pisów przewidujących zaliczenie 
jednego świadczenia na poczet 
drugiego.

Nauczycielowi przechodzą-
cemu na emeryturę, rentę z ty-
tułu niezdolności do pracy lub 
nauczycielskie świadczenie kom-
pensacyjne przysługuje odprawa 

w wysokości: 2-
-miesięcznego ostat-
nio pobieranego wyna-
grodzenia, jeżeli nauczyciel 
przepracował mniej niż 20 lat 
albo 3-miesięcznego ostatnio 
pobieranego wynagrodzenia, je-
żeli nauczyciel przepracował co 
najmniej 20 lat. Wysokość odpra-
wy z tytułu rozwiązania nauczy-
cielskiego stosunku pracy uzależ-
niona jest natomiast od podstawy 
nawiązania stosunku pracy. Na-
uczyciel mianowany otrzyma 
odprawę w wysokości sześcio-
miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego. Z kolei nauczyciel 
zatrudniony na umowę o pracę 
dostanie odprawę na podstawie 
ustawy o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn nie-
dotyczących pracowników.
Stan prawny na 23.10.2013 r.

Tomasz Gryczan 

Pomnik Józefa Franczaka, 
Piaski, (fragment).

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
Wi�cej: http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uporczywa-walka-przyniosa-efekt-przewodniczcy-solidarnoci-przywrcony-pracy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prof-jadwiga-staniszkis-w-polsce-wyzysk-ukad-mafijny/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwizkowcy-z-nszz-s-pamitaj-o-swoim-kapelani/
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