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PO traci
Rządząca koalicja traci popar-

cie społeczne. PiS – 31 proc., PO 
– 20 proc., SLD – 15 proc., Twój 
Ruch – 6 proc. PSL poza Sejmem. 
To wyniki sondażu instytutu Homo 
Homini dla „Rzeczpospolitej”.

Czas pracy
„Solidarność” zaskarży do Ko-

misji Europejskiej przepisy wpro-
wadzające elastyczny czas pracy. 
Zdaniem eksperta Związku prof. 
Marcina Zielenieckiego niektóre 
postanowienia znowelizowanej 
ustawy są niezgodne z prawem 
unijnym i międzynarodowym pra-
wem pracy. „S” zaskarżyła już te 
przepisy do Trybunału Konstytu-
cyjnego. Więcej...>>

Polska dla esbeków?
Okazuje się, że w III RP najle-

piej żyje się byłym esbekom i dy-
gnitarzom PRL. I tak generałowie 
Józef Sasin i Władysław Ciastoń 
otrzymują 8 tys. zł emerytury, Woj-
ciech Jaruzelski „jedynie” 6 tys. zł, 
a były rzecznik rządu Jerzy Urban 
„marne” 4,7 tys. Emerytura gen. 
Czesława Kiszczaka (4,1 tys. zł) wy-
gląda w tym gronie jak prawdziwa 
szykana…

… i efektywność 
Polaków

Przeciętny Polak przepracował 
w ub.r. 1929 godzin, co oznacza, 
że w Unii Europejskiej więcej pra-
cuje tylko statystyczny Grek. Nato-
miast Niemiec spędza w pracy po-
nad 500 godzin rocznie mniej niż 
Polak. Rośnie także wydajność na-
szej pracy. W 2012 r. było to 10,4 
euro za godzinę, o 5,6 proc. więcej 
niż rok wcześniej. Więcej...>>

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 podpisa-
mi można przynieść do ZRG lub do 
swojej organizacji związkowej. 
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Tyle czasu spędza przeciętny Polak w wieku produkcyjnym na bezrobociu!. 
Wynika tak z raportu „Growing with Jobs in Europe and Central Asia” 
przygotowanego przez Bank Światowy.

MARSZ 
KU ZWYCIĘSTWU

RAZEM 
WYGRAMY

W imieniu Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” chciał-
bym podziękować wszystkim, 
którzy w ostatnią sobotę po-
święcili swój wolny czas i wzięli 
udział w naszej manifestacji. 
Tysiące ludzi na ulicach Gdań-
ska wyraziło swój sprzeciw wo-
bec – jak napisaliśmy w Liście 
otwartym – antypracowniczej, 
ale także – naszym zdaniem 
– antyrozwojowej polityce rzą-
dzących. Chcemy im uświado-
mić, że dla coraz większej licz-
by osób „zielona wyspa” staje 
się „czarną wyspą rozpaczy”, 
z której kto może się ewaku-
uje. To dramatyczne stwierdze-
nie wobec tego, co nasz kraj 
przeżył i z czym walczył w mi-
nionym stuleciu. Ale to stwier-
dzenie znajduje swój smutny 
finał w blisko dwumilionowej 
emigracji, w dwuletnich kolej-
kach do lekarzy specjalistów 
czy jednych z najgorszych na 
świecie wskaźnikach demo-
graficznych. Domagamy się 
rzeczywistych zmian, które ten 
proces mogłyby najpierw za-
trzymać, a później odwrócić. 
Zmian, których prawdziwym 
celem byłby człowiek i rodzina, 
pracownik i godna, bezpiecz-
nie wykonywana praca.

Oprócz postulatów ogól-
nokrajowych podjęliśmy także 
postulaty naszych środowisk 
branżowych i zawodowych. 
Wraz z Listem otwartym prze-
każemy je parlamentarzystom, 
przedstawicielom władz, a tak-
że europosłom. Chcemy, żeby 
wiedzieli, jak wygląda rzeczy-
wista, a nie lukrowana w me-
diach, rzeczywistość w polskich 
zakładach pracy.

Jednocześnie podkreślali-
śmy, że to nie koniec. Czeka 
nas długi marsz. Możemy się 
spodziewać, że zajęci sobą rzą-
dzący i te protesty zlekceważą. 
Ale nie mam wątpliwości, że 
razem osiągniemy zwycięstwo. 
Raz jeszcze zwracam się zarów-
no do tych, którzy dziś mają 
bezpieczną i w miarę godziwie 
wynagradzaną pracę, jak i do 
tych, którzy są zatrudnieni na 
„śmieciówkach”, którzy zastra-
szani często nie mają odwagi 
założyć lub zapisać się do or-
ganizacji związkowej, do tych, 
którzy bez pracy często nie 
mają z czego żyć – poprzyjcie 
nasze postulaty, włączcie się 
w działania naszego Związku.

Krzysztof Dośla

W rytmie bębnów, przy dźwię-
ku syren i piszczałek, ponad 
pięć tysiące związkowców 
przeszło w sobotę ulicami 
Gdańska pod hasłami wymie-
rzonymi w arogancję ludzi 
władzy – „Dość lekceważenia 
społeczeństwa”. Manifestację 
zorganizowały regionalne 
struktury NSZZ „Solidarność”, 
OPZZ oraz Forum Związków 
Zawodowych.

Wśród przedstawicieli niemal 
wszystkich branż zawodowych 
widoczni byli m.in. strażacy, stocz-
niowcy, portowcy, pielęgniarki, 
nauczyciele, policjanci, funkcjona-
riusze służby więziennej. Masze-
rujący spotykali się z licznymi wy-
razami sympatii przypatrujących 
się manifestacji.

Związkowcy protestowali 
przede wszystkim pod hasłami 
ochrony praw pracowniczych. 

Wiec rozpoczęły przemówienia li-
derów ogólnopolskich central związ-
kowych.

– Z Gdańska, z kolebki So-
lidarności, mówimy zbierajmy 
siły by razem przeciwstawić się 
liberalnej zarazie. Rozpoczęliśmy 
marsz ku zwycięstwu, by nasze 
postulaty weszły w życie, a przy-
najmniej by rząd zechciał z nami 
rozmawiać, ale nie na poziomie 
Komisji Trójstronnej bo my do 
niej nie wrócimy – mówił Piotr 
Duda. Przy styropianowym, po-
malowanym złotą farbą pomniku 
premiera Tuska, ustawionym na 
Długim Targu, można było wypeł-
nić i wrzucić do przygotowanych 
skrzynek specjalne, satyryczne 
kartki pocztowe.

Regionalni liderzy związków za-
wodowych nie pozostawili złudzeń. 
Pomorze pod rządami PO – tonie.

– Nasz region, wydawałoby 
się tak dynamiczny, dotknięty jest 
biedą. Liczba osób, których egzy-
stencja biologiczna jest zagrożo-
na przekracza średnią krajową. 
Ponad 80 procent osób bez pracy 
nie ma prawa do zasiłku – wyliczał 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG „S”.

–  Tylko w stoczniach straciliśmy 
18 tysięcy miejsc pracy. Nie mo-
żemy zgodzić się z tym, by likwi-
dować miejsca pracy, a państwo 
z pieniędzy podatników wspierało 
tych, którzy promują umowy śmie-
ciowe. Ludzie opuszczają Pomorze, 
wyjeżdżają by za granicą szukać 
szans dla swego życia. I nie może 
być tak, że jedyną szansą jest sa-
mozatrudnienie. Nie możemy się 
zgodzić na rynek niewolników. Nie 
godzimy się! Zwyciężymy! – mówił 
Krzysztof Dośla.

W czasie manifestacji zebra-
no kilkaset podpisów pod petycją 
o sktócenie kadencji parlamentu.

Zobacz list otwarty i postulaty 
branżowe...>>

Wi�cej: http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarno-zaskary-komisji-europejskiej-elastyczny-czas-pracy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jestemy-coraz-bardziej-wydajni-w-pracy-ale-pracujemy-za-duo/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/manifestacja-w-gdasku-o-godn-prac-pac-emerytur/


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Możemy popaść w swego rodzaju niewolę 

wewnętrzną, gdy będą nami kierowały za-
sady, które odbiegają od wymogów spra-

wiedliwości, solidarności czy w końcu 
ekonomii społecznej, która wymaga 

interwencji państwa w obronie naj-
słabszych i najgorzej usytuowa-

nych.

abp Henryk Hoser, 
podczas mszy św.  

11 listopada  
w Warszawie

Wolne Miasto GDAŃSK

ZAPYTAJ prawnika

URLOP  
po długotrwałej 
chorobie

JÓZEF SARNOWSKI, członek KM NSZZ 
„Solidarność” SKOK im. Franciszka Stefczyka

– Do Związku należę, dlatego że daje mi on możliwość 
działania na rzecz innych. To, że w tym momencie jestem 
w dobrej sytuacji nie oznacza, że nie powinienem wspie-
rać innych, którzy tej pomocy potrzebują. Wybór „Solidar-
ności” był oczywisty. Wychowałem się w Gdańsku, byłem 

świadkiem, jak rodzi się NSZZ Solidarność” i identyfikuję się z wartościami,
które legły u jego powstania. Oczywiście nasz Związek powinien się zmieniać 
i unowocześniać, przede wszystkim korzystać z nowych form komunikacji.

Zgodnie z art. 229 § 2 ko-
deksu pracy pracownik podlega 
okresowym badaniom lekarskim. 
W przypadku niezdolności do pracy 
trwającej dłużej niż 30 dni, spowo-
dowanej chorobą, pracownik pod-
lega dodatkowo kontrolnym ba-
daniom lekarskim w celu ustalenia 
zdolności do wykonywania pracy 
na dotychczasowym stanowisku.

Należy podkreślić, iż nie jest 
sprzeczne z przepisami prawa 
pracy rozpoczęcie zaplanowanego 
urlopu wypoczynkowego bezpo-
średnio po ustaniu niezdolności 
do pracy spowodowanej chorobą 
pracownika, która trwała dłużej 
niż 30 dni (zob. wyrok SN z dnia 
20 marca 2008 r., II PK 214/07). 

Wynika to z faktu, 
iż urlop wypoczyn-
kowy polega na cza-
sowym niewykonywaniu 
pracy na dotychczasowym 
stanowisku i już tylko z tego 
powodu nie można przyjąć, że 
niezbędnym warunkiem rozpo-
częcia urlopu wypoczynkowego 
jest przeprowadzenie kontrolnych 
badań lekarskich. Badania te są 
potrzebne pracownikowi w mo-
mencie dopuszczenia go do wyko-
nywania pracy, natomiast nieprze-
prowadzenie ich przed urlopem nie 
pozostaje w sprzeczności z istotą 
urlopu wypoczynkowego.

Stan prawny na 10.11.2013 r.
Tomasz Gryczan 

Wolne Miasto Gdańsk powsta-
ło 15 listopada 1920 r. w wyniku 
przegranej Cesarstwa Niemieckiego 
w I wojnie światowej. Było to au-
tonomiczne miasto–państwo pod 
ochroną Ligi Narodów (ówczesne-
go odpowiednika ONZ). Parlament 
WMG stanowiło Zgromadzenie 
Konstytucyjne, a rząd – Senat. Kom-
petencje gdańskich władz w wielu 
dziedzinach były ograniczane na 
rzecz Ligi Narodów, która jednak 
z czasem traciła wpływ na sprawy 
Gdańska. W skład WMG wchodziły 
nie tylko Gdańsk i Sopot, ale także 
powiaty: Gdańskie Niziny, Gdańskie 
Wyżyny i Wielkie Żuławy.

W Wolnym Mieście Gdańsku 
dominowała społeczność niemiec-
ka. Polacy stanowili wg różnych 
szacunków 10–15 proc. ludności. 
Posiadali swoje szkoły, pocztę, or-
ganizacje społeczne i kluby spor-
towe, np. „Gedanię” w Gdańsku 

Wrzeszczu. Istniała także niewiel-
ka społeczność żydowska.

Polska w WMG odpowiada-
ła m.in. za prowadzenie spraw 
zagranicznych, reprezentowanie 
interesów obywateli gdańskich 
za granicą i rejestr statków pły-
wających pod banderą gdańską. 
Te uprawnienia były sabotowane 
przez władze Wolnego Miasta. Po-
lacy mieli też trudności w osiedla-
niu się, zakupie nieruchomości czy 
zakładaniu spółek handlowych. 
W 1930 r. Polska musiała siłą (ORP 
„Wicher” wpłynął do gdańskiego 
portu i zagroził ostrzałem budyn-
ków władz WMG) potwierdzić 
prawo do stacjonowania nad Mo-
tławą polskiej Marynarki Wojen-
nej. 9 lat później miasto stało się 
głównym powodem, a przynajm-
niej pretekstem, wybuchu kolejnej 
wojny. Niestety, świat nie chciał 
umierać za Gdańsk…

„Niech się panu już nos nie wy-
dłuża”, „Żądamy dialogu społecz-
nego i rządzenia po ludzku”, „Mo-
żemy już Panu podziękować” – to 
niektóre motywy z życzeń, skarg 
i wniosków, które na specjalnych 
kartkach pocztowych mogli składać 
premierowi uczestnicy manifestacji 
9 listopada. Niektóre z życzeń na-

Związkowcy z KZ NSZZ „S” CO-
PERNICUS Podmiot Leczniczy sp. 
z o.o. mają powód do zadowole-
nia. Po trwających przez rok nego-
cjacjach udało im się wraz z innymi 
związkami zawodowymi działający-
mi w szpitalu podpisać Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy. – To dopiero 
drugi zakładowy układ zbiorowy, 
który udało się wywalczyć w służbie 
zdrowia w Regionie Gdańskim – 
podkreśliła Stanisława Hirsz-Lemke, 
przewodnicząca „S” w COPERNICU-
SIE, podczas spotkania z przewod-
niczącym ZRG Krzysztofem Doślą 
7 listopada. Członkowie „S” w CO-

PERNICUSIE podziękowali za pomoc 
w negacjach Regionowi Gdańskie-
go, w szczególności szefowi ZRG 
oraz związkowym prawnikom.

– Jestem przeciwny państwu, 
w którym wilki zagryzają słab-
szych – podsumował spotkanie 
Krzysztof Dośla. – Dlatego wspól-
nymi siłami musimy walczyć o po-
prawę warunków pracy i płacy 
w zakładach pracy. Ten dokument 
gwarantuje wam, że pracodaw-
ca nie będzie mógł wprowadzić 
zmian w regulaminach pracy i wy-
nagrodzenia bez zgody związków 
zawodowych. Więcej...>>

ŻYCZENIA  
dla Słońca Peru

Nie cichną echa ostatniej „afe-
ry taśmowej” w PO, związanej 
z wyborami lidera „partii miłości” 
na Dolnym Śląsku. Nagrania, któ-
re wyciekły do mediów, sugerują, 
że za poparcie nowego szefa Jac-
ka Protasiewicza (zaufanego czło-
wieka Donalda Tuska) można było 
szybko znaleźć pracę w państwo-
wych firmach, m.in. KGHM. Jed-
nym z „bohaterów” nagrań jest 
poseł PO Michał Jaros, który kilka 

miesięcy temu próbował zdobył 
popularność na antyzwiązkowej 
retoryce. Przygotował m.in. pro-
jekt zmian likwidujący działalność 
związków zawodowych na terenie 
zakładów pracy. Pech chciał, że 
rzekome duże koszty funkcjono-
wania związków próbował uza-
sadniać m.in. sytuacją w KGHM. 
Teraz już wiemy, dlaczego poli-
tykom PO tak uwierają etaty dla 
przedstawicieli pracowników…

Sukces SŁUŻBY ZDROWIA

Przyszła kryska

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 46 (140) 13 LISTOPADA 2013
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

wiązywały 
do życiorysu 
szefa rządu: 
„Życzę panu, żeby w wieku 62 lat 
miał pan zakaz pracy jako polityk. 
I szukał pracy jako malarz komi-
nów” oraz „Donald, studiowaliśmy 
razem na UG, gdzie Twoje ideały?”. 
No właśnie. Więcej...>>
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zakadowy-ukad-zbiorowy-pracy-w-copernicusie/
mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
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