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Bezrobotni 50+
Pokolenie 50+ najszybciej traci 

pracę w Polsce. Na koniec września 
br. w urzędach pracy zarejestrowa-
nych było ponad 490 tys. osób po 
50 r.ż. To aż o 10,2 proc. więcej niż 
rok wcześniej. W tym samym cza-
sie ogólna liczba osób bez pracy 
wzrosła o 5,3 proc. Więcej...>>

„S” pamięta
Wystawę poświęconą Annie 

Walentynowicz otwarto 29 paź-
dziernika w Zespole Szkół w Lipu-
szu. W uroczystości obok uczniów 
udział wzięli m.in. wnuk legen-
darnej działaczki „S” Piotr Walen-
tynowicz, Krzysztof Wyszkowski, 
przewodniczący ZRG Krzysztof 
Dośla i członkowie „S” z powiatu 
kościerskiego. Więcej...>>

Będzie strajk?
26 listopada odbędzie się spo-

tkanie przedstawicieli działających 
na kolei związków zawodowych, 
którzy zdecydują o ewentualnym 
strajku w Przewozach Regionalnych 
na początku grudnia. Na początku 
listopada związkowcy podpisali 
z zarządem spółki protokół rozbież-
ności. W przeprowadzonym latem 
br. referendum 96 proc. pracow-
ników Przewozów Regionalnych 
opowiedziało się za strajkiem.

Pomnik Komendanta
Pomnik Józefa Piłsudskiego 

zostanie odsłonięty 10 listopada 
w Gdyni przed siedzibą Urzędu 
Miasta. Monument przedstawiają-
cy marszałka w zwycięskiej pozie, 
opartego o szablę, ma 3,5 metra 
wysokości i waży blisko tonę.

Zbieramy podpisy
Do listopadowego „Magazynu 

Solidarność” dołączyliśmy formu-
larz, na którym można składać pod-
pisy 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 sto-
likach lub przekazać do ZRG lub do 
swojej organizacji związkowej. 

Tyle mieszkańców Pomorza żyje poniżej minimum egzystencji. To jeden z powodów 
manifestacji „Dość lekceważenia społeczeństwa” 9 listopada w Gdańsku.

Bądźmy razem
9 LISTOPADA!

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 – początek przemarszu 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
RZĄD UDAJE 
DIALOG

– Tysiące 
manifestan-
tów wyjdą 9 
listopada na 
ulice Gdań-
ska. Związ-
kowcy spo-
dziewają się 
po koalicji 

PO-PSL zmiany stylu sprawo-
wania władzy pod naciskiem 
obywateli?

– Manifestacja jest kontynu-
acją naszego protestu. Rząd trak-
tował partnerów społecznych 
w sposób niepoważny. Komisja 
przestała spełniać swoje zadania. 
Stała się fasadą, udającą miejsce 
dialogu, legitymizującą pewne 
działania legislacyjne rządu, na 
które się nie godziliśmy.

– Odpowiedzi na związ-
kowe postulaty z poszcze-
gólnych resortów nadeszły 
w formie listownej…

– Dopiero po naszych dzia-
łaniach otrzymaliśmy pisma, 
w których ministrowie uda-
ją, że odnoszą się do naszych 
postulatów. Brak w nich kon-
kretów i propozycji rozwiązań 
systemowych. Rządzący żyją 
we własnym świecie. Nie chcą 
dopuścić do świadomości re-
aliów lub nie posiadają żadnej 
wiedzy na temat rzeczywistego 
stanu gospodarki i problemów 
społecznych. To ich dyskwalifi-
kuje. Trzeba było wyjść na ulice, 
„zapukać” do ministrów, by po 
2,5 miesiącach od naszych pro-
testów otrzymać odpowiedzi na 
podnoszone problemy. Są dwa 
rodzaje rządowych odpowiedzi. 
Jedne skłaniają do oceny, iż oni 
kłamią bezczelnie, a inne, że mi-
jają się z prawdą.

– Jakie warunki brzegowe 
stawiają związki?

– Powrót do stołu negocjacyj-
nego uzależniamy od wykazania 
minimum dobrej woli przez wła-
dzę. Podstawowe postulaty to 
czas pracy, wiek emerytalny, ogra-
niczenie psujących rynek pracy 
umów śmieciowych, nowelizacja 
ustawy o referendach powszech-
nych, tak by stały się rzeczywistym 
prawem obywatelskim. Urzędnicy 
i politycy zapomnieli, że ich rolą 
jest służba. Koalicja PO–PSL ma 
niechęć do dialogu.

Fragment rozmowy z prze-
wodniczącym ZRG NSZZ „S” 

Krzysztofem Doślą („Magazyn 
Solidarność” nr 11/2013)

Zbliża się manifestacja 9 listo-
pada w Gdańsku, organizowana 
niemalże w przeddzień Święta Nie-
podległości. Niech ta data stanie 
się gdańskim Dniem Solidarności 
i wołania o prawa pracownicze 
w wolnej i niepodległej Polsce! Pro-
gram manifestacji, w której udział 
zapowiedział szef „S” Piotr Duda, 
prezentujemy poniżej. Marsz będzie 
kolejnym przystankiem w tourneé, 
które odbywa po Polsce „Złoty Do-
nek” – słynny styropianowy pomnik 
premiera z peruwiańską czapką na 
głowie i piłką pod pachą.

Oprócz biało-czerwonych 
i związkowych flag w sobotę war-
to zabrać ze sobą także długopisy. 
W miejscu rozpoczęcia marszu, 
przy bramie nr 2 Stoczni Gdań-
skiej, przy stolikach „S” będzie 
można złożyć swój podpis pod 
wnioskiem o samorozwiązanie 
Sejmu. Z kolei na koniec manife-
stacji, pod Zieloną Bramą na Dłu-
gim Targu, na specjalnych kart-
kach pocztowych będzie można 
złożyć swoje życzenia dla Donalda 
Tuska. Tematów nie powinno za-
braknąć. Więcej...>>…

Nowe zasady dialogu społecz-
nego, przygotowane przez repre-
zentatywne centrale związkowe, 
zostały zaprezentowane podczas 
posiedzenia ZRG „S” 4 listopada. 
Wcześniej propozycje te szef „S” 
przekazał prezydentowi Bronisła-
wowi Komorowskiemu.

Związkowcy proponują ogra-
niczenie roli rządu i skupienie się 
na autonomicznym dialogu dwu-

stronnym pracowników i praco-
dawców. Praktyka ostatnich mie-
sięcy pokazuje skuteczność takiej 
formuły. Na Pomorzu pod koniec 
października szef ZRG Krzysz-
tof Dośla odbył serię spotkań 
z przedstawicielami organizacji 
pracodawców (BCC, Konfederacja 
Lewiatan, Pracodawcy Pomorza). 
 
Więcej...>>

CHCEMY DIALOGU

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przybywa-bezrobotnych-po-pidziesitce
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kaszubi-pamitaj-o-annie-solidarno/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/akcja-protestacyjna-2013/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dialog-autonomiczny-nowy-pomys-zwizkw-zawodowych-na-popraw-dialogu-spoecznego-w-polsce/


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Polska transformacja ustrojowa i gospodar-

cza po roku 1989 to był klasyczny przykład 
maksymalnego liberalizmu ekonomiczne-

go, niezgodny z filozofią „Solidarności”.

prof. Witold Kieżun,  
ekonomista,  

(wPolityce.pl, 31.10.2013 r.)
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August Emil FIELDORF

ZAPYTAJ prawnika

ZALICZENIE OKRESU 
ZATRUDNIENIA ZA 
GRANICĄ do stażu pracy

Dlaczego będziemy 
PROTESTOWAĆ 
9 listopada w Gdańsku?

KRZYSZTOF PYCKA, z-ca przewodniczącego KZ 
NSZZ „S” w PPU Malmor w Gdańsku

– Wybieram się na manifestację regionalną, podobnie 
jak inni członkowie naszej organizacji. Trzeba pokazać 
swoją siłę, zabrać głos, zamanifestować, że społeczeń-
stwo chce być traktowane poważnie. Obecna władza nie 
przejmuje się ludźmi i robi co chce. Zgadzam się z postu-

latami związanymi z tą manifestacją i całą akcją protestacyjną „Solidarno-
ści”. W gospodarce jest ciężka sytuacja, nasza firma świadczy usługi na rzecz
przemysłu stoczniowego i odczuwamy problemy w tej branży. Podobnie jak 
w Stoczni Gdańsk był okres, że wynagrodzenia otrzymywaliśmy w ratach.

RAFAŁ CZEREDA, przewodniczący KP NSZZ 
„S” Pracowników Centrum Poczty Polskiej 
Oddział Rejonu w Gdyni

– We wrześniowej manifestacji w Warszawie wzię-
ło udział kilkudziesięciu członków naszej organizacji 
związkowej i podobnie będzie w Gdańsku. Przede 
wszystkim dlatego, że skoro nasz związek coś organizu-

je, to jako lojalni członkowie musimy wziąć w tym udział, i to w sposób 
świadomy. Powody związane z kwestią praw pracowniczych i obywatel-
skich są oczywiste, nie trzeba ich przypominać. Nie można biernie czekać 
na zmiany. Trzeba pokazać, że protesty nie są wymysłem grupki osób, 
że jest nas wielu. To może przekonać resztę społeczeństwa do naszych 
pomysłów, uświadomić ludzi, a to z kolei w perspektywie czasowej może 
pośrednio wpłynąć na zmiany w Polsce.

Ministrowie finansów, sportu,
zdrowia, edukacji oraz transpor-
tu, budownictwa i gospodarki 
morskiej (Sławomir Nowak) – to 
ich dymisji w największym stop-
niu oczekują Polacy. Najwięcej 
badanych przez Millward Brown 
sprzeciwia się działaniom mini-
stra finansów – 55 proc. W ko-
lejce do dymisji Jackowi Rostow-
skiemu towarzyszą Joanna Mucha 
(52 proc. zwolenników dymisji), 
Bartosz Arłukowicz (49 proc.), 
Krystyna Szumilas (47 proc.) i Sła-
womir Nowak (41 proc.). Dymisji 
premiera Donalda Tuska doma-
ga się dokładnie połowa Pola-
ków.

Fatalne notowania społecz-
ne ma także Sejm zdominowany 
przez koalicję PO-PSL. Według ba-

W 31 rocznicę internowania 
1,5 tys. działaczy niepodległo-
ściowych w obozach wojskowych 
stworzonych przez MON we 
współdziałaniu z MSW (od listo-
pada 1982 r. do lutego 1983 r.), 
„S” po raz kolejny upomniała się 
o godność osób represjonowa-
nych w PRL. Podczas konferen-
cji w siedzibie „S” dyskutowano 
o wynikach śledztwa IPN i bier-
ności sądownictwa. W obozie 
w Chełmnie internowany był m.in. 
obecny szef Regionu Słupskiego 
NSZZ „S” Stanisław Szukała.

dania CBOS zdecydowana więk-
szość Polaków uważa, że izba 
niższa parlamentu ma niewielki 
autorytet społeczny (84 proc.), 
działa głównie dla dobra par-
tii i polityków (82 proc.), działa 
opieszale (80 proc.), zajmuje się 
sprawami mało istotnymi (72 
proc.), podejmuje nietrafne decy-
zje (65 proc.). 54 proc. badanych 
przez CBOS uważa, że jedynie nie-
liczni posłowie w obecnej kaden-
cji mają odpowiednie kompeten-
cje, aby zasiadać w parlamencie. 
Przypominamy, że „Solidarność” 
zainicjowała akcję zbierania pod-
pisów pod wnioskiem o skrócenie 
obecnej kadencji Sejmu, co skut-
kowałoby także dymisją rządu.
Podpisz wniosek o skrócenie 
kadencji Sejmu!...>>

Zdaniem prok. Mieczysława 
Góry z IPN operacja przeciwko 
opozycji w 1982 r. miała znamio-
na zbrodni komunistycznej, a na-
wet zbrodni przeciwko ludzkości. 
Według szefa ZRG „S” Krzysztofa 
Dośli wymowne są podwójne 
standardy stosowane przez wy-
miar sprawiedliwości. Oto od-
powiedzialni za aparat terroru 
dygnitarze PRL nie są osądzeni 
i pozostają bezkarni, skazano zaś 
(we wrześniu br.) stoczniowców, 
którzy bronili polskich miejsc pra-
cy podczas manifestacji w 2002 r.

Co z tą SPRAWIEDLIWOŚCIĄ?

RZĄD DO DYMISJI!

10 listopada 1950 r., w odpo-
wiedzi na rzekomą amnestię ogło-
szoną przez rząd PRL, ujawnił się 
August Emil Fieldorf „Nil”, jeden 
z przywódców Polskiego Państwa 
Podziemnego – zastępca Komen-
danta Głównego AK, dowódca 
organizacji „NIE”. Natychmiast 
został aresztowany i po sfingo-
wanym procesie skazany na karę 
śmierci. Wyrok przez powieszenie 
wykonano 24 lutego 1953 r.

Emil Fieldorf  w sierpniu 1914 r. 
zgłosił się na ochotnika do Legio-
nów Polskich. Służył na froncie ro-
syjskim. Po kryzysie przysięgowym 
został wcielony do armii austriackiej 

i trafił  na front włoski. Zdezertero-
wał w sierpniu 1918 r. i zgłosił się 
do Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Brał udział w wojnie polsko-bolsze-
wickiej w latach 1919–1920 oraz 
kampanii wrześniowej 1939 r. 

Po ucieczce z niewoli został 
pierwszym emisariuszem Rządu i 
Naczelnego Wodza do kraju. Działał 
w Związku Walki Zbrojnej i AK. To 
on wydał rozkaz likwidacji generała 
SS w Warszawie Franza Kutschery. 

Fieldorf „Nil” został zrehabili-
towany w marcu 1989 r. 27 lipca 
2006 r. prezydent Lech Kaczyński 
odznaczył go pośmiertnie Orde-
rem Orła Białego.

Kodeks pracy nie reguluje kwe-
stii zaliczania okresów zatrudnienia 
odbytych poza granicami kraju do 
stażu pracy w Polsce. Kwestia zali-
czania okresu zatrudnienia za grani-
cą uregulowana została w ustawie 
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. Zgodnie z art. 86 
ust. 1 ww. ustawy udokumentowa-
ne okresy zatrudnienia, przebyte za 
granicą u pracodawcy zagraniczne-
go, są zaliczane do okresów pracy 
w Rzeczypospolitej Polskiej w za-
kresie uprawnień pracowniczych. 
Należy uwzględnić, iż zgodnie z art. 
9 § 2 kodeksu pracy mówiący o tym, 
iż postanowienia układów zbioro-
wych, regulaminów nie mogą być 
mniej korzystne dla pracowników 

niż przepisy kodek-
su pracy oraz innych 
ustaw.

Udokumentowanie 
wykonywania pracy za gra-
nicą może się odbyć na pod-
stawie dokumentów w sposób 
dostateczny potwierdzających okres 
zatrudnienia, nie tylko za pomocą 
świadectwa pracy. Mogą w tym 
celu przykładowo posłużyć zaświad-
czenia wydane przez zagranicznego 
pracodawcę lub odpowiedni organ 
publiczny, umowa o pracę, odcinki 
wypłat wynagrodzenia, zaświad-
czenie o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu zatrudnienia czy referencje.

Stan prawny 6.11.2013 r.)
Łukasz Sulej

SPOT w TV
TVP Gdańsk, TV Republika, TV 
Trwam, TV Solidarność Gdańsk – 
na tych kanałach można oglądać 
spoty „S” dotyczące manifestacji 
9 listopada. 
Zobacz pory emisji...>>

Rząd uprawia propagandę, a nie 
dialog społeczny – oceniają związ-
kowcy. Wojewoda pomorski Ryszard 
Stachurski na 7 listopada zwołał 
posiedzenie Wojewódzkiej Komisji 
Dialogu Społecznego poświęco-
ne Stoczni Gdańsk. Jednak termin 
spotkania (tuż przed manifestacją 
związkową) i forma zaproszenia 
związkowców (na konferencji pra-
sowej) sugerują, że stronie rządowej 

chodzi głównie o efekt propagan-
dowy. Zdaniem szefa ZRG NSZZ „S” 
Krzysztofa Dośli WKDS nie jest dobrą 
formułą debaty o stoczni, ponieważ 
w firmie nie ma problemu z dialo-
giem społecznym. Lepszym pomy-
słem byłoby dwustronne spotkanie 
załogi stoczni z rządem, który przez 
Agencję Rozwoju Przemysłu trzyma 
klucz do rozwiązania sytuacji. 
Więcej...>>

Bez PROPAGANDY

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
 http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/skrmy-kadencj-sejmu-zbieramy-podposy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/lekcewaenia-spoeczestwa-zwizkowe-spoty-w-tvp-info/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dialog-spoeczny-nie-propaganda/
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