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Premier III RP
28 października w wieku 86 

lat zmarł Tadeusz Mazowiecki, 
premier w latach 1989–1990, 
w PRL działacz katolicki, zredak-
tor naczelny miesięcznika „Więź”,  
i „Tygodnika Solidarność” (1981 r.) 
od 2010 r. doradca prezydenta RP, 
Kawaler Orderu Orła Białego.

Kto się nami zaopiekuje?
Za dwa lata w państwach Unii 

Europejskiej kwalifikacje polskich
pielęgniarek i położnych będą 
uznawane w taki sam sposób, 
jak pielęgniarek z innych krajów 
UE. Naczelna Izba Pielęgniarek 
i Położnych już instruuje, jak się 
przygotować do uzyskania euro-
pejskiej karty zawodowej.

Prezydent arbitrem?
Prezydent Bronisław Komo-

rowski zaprosił Piotra Dudę, 
lidera „S” na spotkanie z udzia-
łem przedstawicieli pozostałych 
central związkowych i organiza-
cji pracodawców. Start mityngu 
nastąpił w Pałacu Prezydenckim 
w środę o godz. 13.

Głosujesz – pracujesz
W opublikowanym nagraniu 

rozmowy posła PO Norberta Woj-
narowskiego, sojusznika Jacka Pro-
tasiewicza, z jednym z delegatów 
partii na Dolnym Śląsku słychać, jak 
dochodzi do korupcji politycznej. 
Rozmówca posła negocjuje i narze-
ka na problemy z pracą swojej żony, 
a poseł sugeruje załatwienie posady 
w KGHM. Stronnicy przegranego 
Schetyny chcą powtórki głosowania. 

Zbieramy podpisy
Do listopadowego „Magazynu 

Solidarność” dołączony został for-
mularz, na którym można składać 
podpisy pod petycją o skrócenie 
kadencji Sejmu. Prosimy o pomoc 
w zbiórce podpisów! Formularze 
z podpisami można przynieść na 
manifestację 9 listopada i oddać 
przy naszych stolikach lub przeka-
zać do Zarządu Regionu lub swo-
jej organizacji związkowej. 

czyli blisko 1,2  biliona zł wynosi zadłużenie zagraniczne Polski. W 1980 r. wynosiło 
ono 56,8 mld obecnych USD. Spłacaliśmy je, mimo redukcji długu, 32 lata.  

Do 2018 r. wyprowadzi się 
znad Wisły co najmniej pół milio-
na rodaków.  Wrócimy do pozio-
mu ludności z końca 1984 r.

Według szacunków demograf 
prof. Krystyny Iglickiej, rektora 
Uczelni Łazarskiego w ciągu pię-
ciu lat wyjedzie z Polski 500-800 
tys. osób, które dołączą do 2,1 
mln polskich emigrantów. W ub.r. 
liczba Polaków przebywających za 
granicą co najmniej rok zwiększyła 
się o 100 tys., do 1,6 mln.  Zgod-

Demograficzna ZAPAŚĆ
nie z prawem unijnym, od 2014 r. 
ci, którzy mieszkają za granicą po-
nad rok, będą liczeni do ludności 
krajów, w których przebywają. Za-
miast więc 38,5 mln – jak mówią 
oficjalne statystyki, gdy wejdą w
życie te regulacje, będzie nas tyl-
ko 37,1 mln. W tym ok. 200 tys. 
to przybysze spoza naszego kraju. 
Kiedy w 1918 roku odradzała się 
II Rzeczpospolita, ludzie do Polski 
wracali. Dzisiaj rząd Donalda Tu-
ska z Polski wyprasza.

DZIEŃ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH

Odejdźmy już nie wrócimy
nareszcie samotność będzie sama
miłość bez chęci posiadania
Bóg bez pytań
rozpacz bez reklamacji
piękno bez estetyki
niebo białe po burzy po deszczu niebieskie

Ks. Jan Twardowski

Zapraszamy do udziału w manifestacji,  
która odbędzie się 9 listopada 2013 r. (sobota)  
w Gdańsku
 godz. 11 – zbiórka uczestników manifestacji przy historycznej  

II Bramie Stoczni Gdańskiej
 godz. 12 – przemarsz ulicami: Wały Piastowskie, Wały Jagiellońskie, 

Węzeł Hucisko, Targ Drzewny, Targ Węglowy, Długa i Długi Targ 
 godz. 13.30 – wiec na Długim Targu

 Nie chcemy pracować aż do śmierci!
 Nie chcemy elastycznego czasu pracy, który w praktyce służy  

do obniżania często głodowych wynagrodzeń!
 Domagamy się wyższej płacy minimalnej i godnych emery-

tur!
 Żądamy ograniczenia stosowania umów śmieciowych, które 

zastępują dziś normalne umowy o pracę!
 Żądamy zmiany prawa o referendach – nie bójcie się głosu 

ludzi! 
 Domagamy się prawdziwego dialogu społecznego!

Naszym
ZDANIEM

– Budżet jest narzędziem 
państwa, za pomocą, którego 
ma ono działać na rzecz po-
prawy sytuacji gospodarczej. 
Konieczne jest interwencja 
państwa na rynku pracy?

– Nie chcemy, by państwo 
tworzyło miejsca pracy. Chcemy 
warunków dla dobrych miejsc 
pracy. Nie zgadzamy się z pro-
mowaniem umów śmieciowych 
i ze wspieraniem przez rząd 
podmiotów, które psują miejsca 
pracy. Tylko dobre miejsca pracy 
mogą powstrzymać masową 
ucieczkę za granicę. Zamrożenie 
Funduszu Pracy, zbudowanego 
z podatków na rzecz aktywnej 
walki z bezrobociem, jest skan-
dalem. Rząd z łaski odblokował 
pół miliarda złotych spośród 7 
miliardów zgromadzonych na 
tym funduszu. Dziwię się praco-
dawcom, że nie biją na alarm, 
że nie protestują, gdy pieniądze 
odprowadzone w formie podat-
ku na walkę z bezrobociem są 
używane niezgodnie z tym, na 
co zostały pobrane.

– W naszym województwie 
są enklawy bogactwa i ob-
szary biedy. Statystycznie nie 
wygląda to jeszcze na kata-
strofę…

– Statystycznie Pomorze, 
jakoby dynamiczne wojewódz-
two, choć dryfuje, to jeszcze nie 
tonie, ale spójrzmy na rosnący 
odsetek osób żyjących poniżej 
poziomu egzystencji. To 10 pro-
cent pomorskiej populacji, co 
oznacza wzrost w ciągu pięciu 
lat o 4 procent. Więcej niż nie-
chlubna średnia krajowej nędzy. 
Funkcjonowanie poniżej pozio-
mu minimum egzystencji ozna-
cza, że fizycznie życie tych ludzi
jest zagrożone.

– Rzeczywistość maluje Pan 
w szarych barwach. Układ rzą-
dzący, choć osłabiony, ma się 
jednak dobrze…

– Partia władzy zajęta jest 
sama sobą i grzeszy arogancją, 
twierdząc, że jedyny głos, jaki 
społeczeństwo może z siebie 
wydać, to wrzucenie raz na czte-
ry lata kartki do urny.

Fragment rozmowy 
z Krzysztofem Doślą, prze-

wodniczącym ZRG, która ukaże 
się w listopadowym numerze 

„Magazynu Solidarność”

ZWRÓĆMY 
PAŃSTWO 
OBYWATELOM



HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Związki zawodowe z pracodawcami zawsze 

się dogadają, bowiem jadą na tym samym 
wózku. Oni muszą się dogadać. Tymcza-

sem rząd, ingerencja polityków, różnych 
lobby i lobbystów, jest źródłem fiaska

i przyczyną zniszczenia dialogu 
społecznego w Polsce. 

Janusz Śniadek,  
poseł PiS w rozmowie  

ze stefczyk.info.
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KRAJOWA KOMISJA  
WYKONAWCZA NSZZ „Solidarność”

ZAPYTAJ prawnika

STOSOWANIE 
WEKSLI   
w stosunkach pracy

Pamięć o PREZYDENCIE 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

STANISŁAWA HIRSZ-LEMKE, KZ NSZZ „S” 
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 
(dawniej Pomorskie Centrum Traumatologii)

– Nie miałam żadnych wątpliwości, kiedy decydo-
wałam się w 1980 roku na wstąpienie do „Solidarno-
ści”, ani przez kolejne lata przynależności do Związku, 
o słuszności mojego wyboru. Były momenty, że nie 

zgadzałam się ze stanowiskami przewodniczących Związku, ale jego 
idea jest aktualna, żywa i twórcza. Najważniejsze jest dbanie o dobro 
pracownika, pilnowanie, by ludzie nie byli krzywdzeni choćby przy 
przekształceniach w ochronie zdrowia. Możemy się pochwalić, że nasi 
pracownicy mają w efekcie związkowej, ciężkiej i merytorycznej pracy 
zapewnione bezpieczeństwo socjalne na trzy lata. 

Zasady odpowiedzialności ma-
terialnej pracowników reguluje 
kodeks pracy i dlatego należałoby 
uznać za niedopuszczalne stoso-
wanie weksli jako zabezpieczenia 
roszczeń pracodawcy z tytułu 
szkody wyrządzonej przez pra-
cownika.

Powyższe stanowisko potwier-
dza wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 26 stycznia 2011 r., II PK 
159/10, w którym sąd orzekł, że 
przepisy i zasady prawa pracy, 
w szczególności zawarte w dziale 
V kodeksu pracy, wykluczają wy-
stawienie weksla gwarancyjnego 
jako środka zabezpieczenia rosz-
czeń o naprawienie szkody wyrzą-
dzonej przez pracownika w mie-
niu pracodawcy, co oznacza, że 
taki weksel jest nieważny z mocy 
prawa (art. 18 § 2 k.p.).

Zdaniem SN, zawarte w Dziale 
V kodeksu pracy przepisy prawa 
pracy odnośnie odpowiedzial-

ności materialnej 
pracowników, co do 
zasady całościowo nor-
mują zarówno podstawy, 
jak i zasady odpowiedzial-
ności materialnej pracowników 
za szkody majątkowe wyrządzone 
pracodawcy i tym samym wyklu-
czają stosowanie w tym zakresie 
zabezpieczeń wekslowych na 
podstawie przepisów Prawa we-
kslowego.

Jednocześnie, w Sejmie podej-
mowane są działania legislacyjne, 
zmierzające do uznania czynności 
prawnej, takiej jak wystawienie 
przez pracownika weksla lub zło-
żenie oświadczenia o poddaniu 
się egzekucji za nieważną, a zmu-
szanie pracownika do ww. działań 
będzie uznawane za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika.
Stan prawny na 30.10.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Dr hab. Sławomir Cenckie-
wicz zaprasza na spotkanie w śro-
dę, 6 listopada do Sali Akwen 
przy Wałach Piastowskich 24 
w Gdańsku. Spotkanie rozpocz-
nie się o godz. 18. Historyk będzie 
promował swoją najnowszą książ-
kę „Wałęsa. Człowiek z teczki”.

Mimo represji za działalność 
związkową po 13 grudnia 1981 
r. Związek nie zaprzestał swojej 
działalności. 25 października 1987 
r. powołana została na wspólnym 
posiedzeniu Tymczasowej Komisji 
Koordynacyjnej „S” i Tymczasowej 
Rady „S”, Krajowa Komisja Wy-
konawcza NSZZ „Solidarność”, 
organ kierowniczy Związku. 

W jej skład weszli: Lech Wa-
łęsa, przewodniczący, Zbigniew 
Bujak, Jerzy Dłużniewski, Wła-
dysław Frasyniuk, Stefan Jur-
czak, Bogdan Lis, Andrzej Mil-
czanowski, Janusz Pałubicki 
i Stanisław Węglarz. Skład KKW 
był sukcesywnie rozszerzany. 
W jej skład weszli: Lech i Jaro-
sław Kaczyńscy, Grażyna Sta-
niszewska, Bogdan Borusewicz 
i Zbigniew Romaszewski. We 
wrześniu 1988 roku do KKW zo-
stali przyjęci przedstawiciele ko-

mitetów strajkowych z Gdańska, 
Jastrzębia Zdroju, Nowej Huty 
i Stalowej Woli. W listopadzie 
1987 r. KKW podtrzymała ofertę 
I KZD zawarcia „paktu antykryzy-
sowego” pod warunkiem wycofa-
nia represyjnego ustawodawstwa 
wprowadzonego w stanie wo-
jennym, respektowania wolności 
stowarzyszania się i przywrócenia 
pluralizmu związkowego. Komisja 
zaapelowała o kontynuowanie ak-
cji zakładania jawnych komitetów 
założycielskich „S” i włączanie się 
do prac samorządów zakłado-
wych. 10 września 1988 r. KKW 
poparła decyzję Wałęsy o rozpo-
częciu negocjacji z władzami o le-
galizacji „Solidarności”. Krajowa 
Komisja Wykonawcza zakończyła 
działalność podczas II Krajowe-
go Zjazdu Delegatów w kwietniu 
1989 r. gdy wybrano nową Komi-
sję Krajową Związku.

Ludzie Platformy zajęli się pol-
skim sportem pod przewodem 
ministry sportu i turystyki Joanny 
Muchy i nawet w ulubionej dys-
cyplinie premiera Tuska spotkała 
nas katastrofa. Drużyna narodo-
wa w piłce nożnej w kompromi-
tującym stylu odpadła  z eliminacji 
do mundialu 2014. We wrześniu 
2007 r. Polska w rankingu FIFA 
była na miejscu 16. W paździer-
niku 2013 r. nasza reprezentacja 
znalazła się na miejscu…69.  

Na
SMUTNO

HARATANIE 
w gałę

Tablica ku czci tragicznie zmar-
łego śp. Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego została odsłonięta 
w sobotę przy ul. Kościuszki 47 
w Sopocie, na ścianie kamienicy, 
w której pracował w czasach, gdy 
był pracownikiem UG.

– To miejsce szczególne, w któ-
rym mój brat wykonywał swój za-
wód. Jako działacz „Solidarności”, 
pozostał on w sferze swojej pracy 
naukowej, działał dla ludzi pracy, 
w ich obronie, by ich los w kra-
ju demokratycznym był lepszy 
– powiedział Jarosław Kaczyń-

Człowiek 
z TECZKI

Premier Donald Tusk co chwila 
wypłaca swoim wiernym pracow-
nikom nagrody. W ciągu dziewię-
ciu miesięcy br. na premie w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów 
wysupłał już 785 tys. zł. Nagrody 
otrzymały 403 osoby, czyli średnia 
nagród to 2 tys. zł.

Przypomnijmy, że na początku 
roku Tusk oburzał się, że marszał-
kowie Sejmu i Senatu sami sobie 
przyznali nagrody sięgające 40 
tys. zł (marszałek Borusewicz na-
wet trzykrotność pensji, czyli 50 
tys. zł na rękę) i zapowiedział, że 
władza nie będzie się nagradzać. 
Słowa, słowa, słowa… 

KASA za 
wierną służbę 

ski, dziękując za ten znak pamię-
ci.Wróciła też idea wystawienia 
w Sopocie pomnika Lecha i Marii 
Kaczyńskich.

– My jesteśmy gotowi ten po-
mnik postawić. Są ludzie, którzy 
od wielu lat zabiegają o to – ape-
lował senator Grzegorz Bierecki.

Wśród uczestników uroczysto-
ści byli m.in.: Piotr Duda, prze-
wodniczący NSZZ „S”, Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG „S”, 
Roman Kuzimski i Jacek Rybicki, 
członkowie ZRG „S”, oraz poczty 
sztandarowe Związku.

ZOBACZ 
...>>
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