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 Strajk szkolny
Jeżeli nie dojdzie do dwustron-

nych negocjacji  w sprawie  zmian 
w Karcie Nauczyciela, NSZZ „Soli-
darność” zaostrzy protest w pla-
cówkach oświatowych, do strajku 
generalnego włącznie. Taką decyzję 
podjęła Rada Sekcji Krajowej Oświa-
ty i Wychowania na nadzwyczajnym 
posiedzeniu. 20 listopada zaplano-
wane są rozmowy z Komisją Eduka-
cji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP.

Gigantyczna korupcja
Śledztwo dotyczące korupcji 

na wielką skalę prowadzi CBA. 
Dotyczy ono zakupu sprzętu przez 
dawne Centrum Projektów i Usług 
Informatycznych MSWiA. Korup-
cja miała mieć też miejsce w MSZ 
przy organizacji prezydencji Polski 
w Radzie UE. Jej skala może sięgać 
nawet 1,5 mld złotych. Zatrzymano 
18 osób m.in. GUS i MSZ, przeszu-
kano 48 siedzib spółek, m.in. CAM 
Media, związaną ze Sławomirem 
Nowakiem.

Norwegowie w Gdańsku
Grupa związkowców z Nor-

weskiego Związku Inżynierów 
i Menadżerów gościła w miniony 
weekend w Gdańsku. W trakcie 
wizyty Norwegowie spotkali się z 
wiceprzewodniczącym gdańskiej 
„Solidarności” Romanem Kuzim-
skim oraz sekretarzem prezydium 
Bogdanem Olszewskim. Jednym 
z tematów rozmów były warunki 
pracy w polskich stoczniach oraz 
nadużywanie samozatrudnienia. 

Bezpieczna praca
Rozstrzygnięty został cykl 

konkursów Państwowej Inspekcji 
Pracy m.in. „Pracodawca – Orga-
nizator Pracy Bezpiecznej”, w któ-
rych laury zdobyło kilkudziesięciu 
pomorskich pracodawców.
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Tyle wynosi tzw. roczna kontrybucja netto imigrantów w Wlk. Brytanii. Oznacza 
to, że  imigranci, którzy przybyli na Wyspy po 2000 r., płacą o 34 proc. więcej do 
budżetu, niż z niego otrzymują. Brytyjczycy na odwrót: biorą o 11 proc. więcej. 

Parlamentarzyści – 
DO ROBOTY!

Marianna Popiełuszko, mama 
błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki, kapelana i patrona 
NSZZ „Solidarność”, zmarła we 
wtorek w Szpitalu Miejskim w Bia-
łymstoku. Na budynku NSZZ „S” 
w Gdańsku flaga Związku została
opuszczona do połowy masztu.

– On był ofiarowany jeszcze
w łonie matki Bogu na służbę. 
Dlatego mogłam znieść tę mękę 
jego, że on był zamordowany... 
Bo kiedy chciałam być matką ka-
płana – Bóg wysłuchał. To trzeba 

MATKA KAPŁANA
być i męczennicą razem... Życzę 
wszystkim rodzicom, by dzieci 
szły w jego ślady. On był prawdzi-
wym kapłanem. Wszyscy jesteśmy 
stworzeni do świętości – opowia-
dała niedawno o sobie i swoim 
synu w „Kamykach wspomnień” 
w Telewizji Trwam.

Marianna Popiełuszko urodziła 
się na Podlasiu w 1920 r. Wycho-
wana była w tradycyjnej rodzi-
nie. Póki sił starczało prowadziła, 
wraz z mężem Władysławem, 
gospodarstwo rolne w Okopach. 
Po zabójstwie ks. Jerzego uczest-
niczyła w spotkaniach religijnych 
i rocznicowych „Solidarności”, 
w pielgrzymkach na Jasną Górę. 
W 2006 prezydent Lech Kaczyński 
odznaczył ją Krzyżem Komandor-
skim z Gwiazdą OOP.

Przewodniczący KK NSZZ „S” 
ogłosił do dnia pogrzebu Marian-
ny Popiełuszko żałobę w Związku 
i zwrócił się z apelem o wywiesze-
nie flag związkowych. Pogrzeb
Marianny Popiełuszko – w sobotę 
23 listopada o godz. 11 w kościele 
p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Suchowoli na Podlasiu.

Związkowa petycja przyjęta pod-
czas manifestacji w Gdańsku 9 listo-
pada 2013 r. zgodnie z zapowiedzią 
Krzysztofa Dośli, przewodniczącego 
gdańskiej „S” została w poniedzia-
łek przesłana posłom, senatorom 
i europarlamentarzystom.

– Dla coraz większej liczby osób 
„zielona wyspa” staje się „czarną 
wyspą rozpaczy, z której kto może 
się ewakuuje – napisali do polity-
ków związkowcy z Pomorza.

Petycja podpisana przez „S”, 
OPZZ i FZZ poprzedzona została  
listem Krzysztofa Dośli, przewod-
niczącego ZRG NSZZ „S”:

„Niewielki wzrost gospodarczy, 
któremu jednocześnie towarzyszy 
wysokie bezrobocia i stagnacja 
wynagrodzeń, a także malejący 
popyt wewnętrzny – najdobitniej 
świadczy o złej polityce państwa, 
które zamiast wspierać tworzenie 
dobrych i stabilnych miejsc pracy – 
tak jak w całej Europie – to wspiera 
firmy, które postępują odwrotnie.

Zwracamy też uwagę, że jeżeli 
w tym zakresie nie nastąpią zmia-
ny systemowe, jeżeli nie zmieni się 
podejście władzy do dialogu spo-
łecznego, to wkrótce coraz więcej 
młodych ludzi zagłosuje nogami i 
wyjedzie za granicę za chlebem. 

Wszystkie te patologie doty-
kają również wydawałoby się sta-
tystycznie zamożnego Pomorza, 
które – przy stosunkowo wysokiej 
średniej – zajmuje jednocześnie 
niechlubne miejsce na podium 
pod względem ilości osób żyją-
cych poniżej minimum egzysten-
cji. Już co dziesiąty mieszkaniec 
Pomorza nie ma na przeżycie. 

Przemysł okrętowy, do nie-
dawna wiodąca dziedzina naszej 
gospodarki, który tradycyjnie był 
motorem innowacyjności i da-
wał tysiące dobrych miejsc pracy, 
przeżywa głęboką zapaść”.

Manifestacja związków zawodo-
wych 11 września w Gdańsku  
Zobacz naszą relację ...>>

Naszym
ZDANIEM

N i e d a w n o 
miałem okazję 
w Norwegii roz-
mawiać o dialo-
gu społecznym, 
przestrzeganiu 
praw pracow-

niczych i społecznej odpowie-
dzialności firm. Trudne to były
rozmowy, bo prowadzone 
z punktu widzenia dwóch róż-
nych systemów. Oto moi roz-
mówcy – zarówno pracodaw-
cy, pracownicy, jak i urzędnicy 
państwowi np. z ministerstwa 
przemysłu – nie mogli zrozu-
mieć, jak można nie prowadzić 
dialogu czy wręcz zwalczać 
związki zawodowe? Przecież 
– mówili – takie firmy zostałyby
„zjedzone” przez media, a za ich 
pośrednictwem opinię publiczną 
i akcje rozmaitych społecznych 
stowarzyszeń, fundacji etc. Nie 
mogli pojąć, kiedy mówiliśmy, że 
u nas jest niemal odwrotnie – fir-
my, które to robią, są przez me-
dia niemal hołubione – „Prezesi 
wprowadzili już spółkę do strefy 
euro i wyprowadzili ze świata, 
w którym liczy się kodeks pracy, 
związki zawodowe, składki ZUS” 
– to cytat z „Gazety Wyborczej” 
(22.07.2013) rozpoczynający ar-
tykuł, który wychwala właśnie 
taki pomysł na polski rynek pra-
cy. Nasi norwescy rozmówcy nie 
mogli też nadziwić się, że jest to 
także pomysł polskiego rządu, 
dla którego prawa pracownicze 
i pilnujący ich NSZZ „Solidar-
ność” są zawadą i zbędnym sta-
roświeckim rekwizytem, nie przy-
stającym do „nowoczesnej” wizji 
świata dla wybranych. Problem 
w tym, że to Norwegia, a nie 
Polska, plasuje się na pierwszych 
miejscach jeśli chodzi o brak ko-
rupcji(!), zaufanie społeczne do 
instytucji publicznych, wskaźnik 
zadowolenia społecznego, nie 
mówiąc oczywiście o poziomie 
wynagrodzeń czy zasiłków. To 
mała Norwegia buduje marki, 
które stają się globalnymi znaka-
mi rozpoznawczymi gwarantują-
cymi jakość – dodajmy – najczę-
ściej z dużym udziałem Skarbu 
Państwa. Ktoś powie – mają gaz 
i ropę, to mogą. Tylko że pierw-
sze i w gruncie rzeczy ramowo 
do dziś obowiązujące wielkie 
porozumienie społeczne między 
pracodawcami i związkami za-
wodowymi zawarto w Norwegii 
w 1936 roku, gdy o ropie jeszcze 
nikt nie marzył…. 

Jacek Rybicki

DWA ŚWIATY

http://www.youtube.com/watch?v=QThgW7Vb8Po#t=11


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
  

Pomnażać dobro i zwyciężać zło, to dbać o godność 
dziecka Bożego, o swoją godność ludzką. Zachować 

godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać 
zło, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet 

w warunkach zewnętrznego zniewolenia, 
pozostać sobą w każdej sytuacji życio-

wej. Jako synowie Boga nie możemy 
być niewolnikami (…) Wolność 

dana jest człowiekowi jako 
wymiar jego wielkości 

bł. ks. Jerzy  
Popiełuszko 
Bydgoszcz,  

19.10.1984 r.  

Pierwsze wolne wybory

ZAPYTAJ prawnika

PRACODAWCA  
odmawia przywrócenia 
do pracy

DOROTA BĘBENEK, przewodnicząca koła NSZZ 
„S” w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni

– Są mi bliskie idee „S” z roku 1980, która stawała 
w obronie robotników. W dzisiejszych czasach rządu 
preferującego liberalizm, sprowadzający się do ochro-
ny praw pracodawców, „S” jest jedyną alternatywą, 
w której tzw. zwykli ludzie znajdują oparcie dla wła-

snych praw pracowniczych. „Solidarność” żyje problemami zwykłych 
obywateli, nie odrywając się od bolesnej rzeczywistości. W obszarze 
działań naszej Komisji Międzyzakładowej „S” pomaga swoim członkom 
w awansie zawodowym, poszukiwaniu pracy, udziela porad prawnych, 
organizuje szkolenia oraz integruje środowisko nauczycielskie.

Jeżeli pracownik domagał się 
przywrócenia do pracy i prawo-
mocny wyrok sądu jest dla niego 
korzystny, to z chwilą zgłoszenia 
przez tego pracownika gotowości 
do podjęcia pracy (w ciągu 7 dni 
od przywrócenia do pracy), pra-
codawca ma obowiązek odnowić 
stosunek pracy o dotychczasowej 
treści. W przypadku odmowy pra-
codawcy przywrócenia do pracy 
pracownika na poprzednich wa-
runkach, istnieje możliwość za-
stosowania procedury mającej na 
celu wymuszenie na nim wykona-
nia orzeczenia sądu.

 Po pierwsze, pracownik musi 
uzyskać klauzulę wykonalności 
na wyroku przywracającym go do 
pracy. Stosowny wniosek o nada-
nie klauzuli wykonalności należy 
złożyć w sądzie rejonowym, w 
którym sprawa się toczyła. Po dru-
gie, pracownik składa ten wyrok 
wraz z wnioskiem egzekucyjnym 
do organu egzekucyjnego (sąd 
rejonowy w którego okręgu czyn-
ność ma być wykonana). Sąd po 
wysłuchaniu obu stron i ustaleniu, 
że pracodawca nie wypełnił cią-

żącego na nim 
obowiązku, wy-
znaczy kolejny ter-
min do wykonania wy-
roku. Po bezskutecznym 
upływie terminu wyznaczo-
nego dłużnikowi (pracodaw-
cy), sąd na wniosek wierzyciela 
(pracownika) nałoży na dłużnika 
grzywnę i jednocześnie wyznaczy 
nowy termin do wykonania czyn-
ności. W jednym postanowieniu 
sąd może wymierzyć grzywnę nie 
wyższą niż dziesięć tysięcy złotych, 
chyba że dwukrotnie wymierzenie 
grzywny okazało się nieskutecz-
ne. Ogólna suma grzywien w tej 
samej sprawie nie może przewyż-
szać miliona złotych.

Należy podkreślić, iż wymie-
rzając grzywnę, sąd orzeknie 
jednocześnie – na wypadek jej 
nieuiszczenia przez pracodawcę – 
zamianę grzywny na areszt. Ogól-
ny czas trwania aresztu nie może 
w tej samej sprawie przekroczyć 6 
miesięcy. 
Stan prawny na 19.11.2013 r.

Tomasz Gryczan

ŻYCZENIA  
dla Słońca Peru

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 47 (141) 20 LISTOPADA 2013
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

W czasie manifestacji 9 listopada w Gdańsku 
można było wypisać życzenia dla premiera 
Donalda Tuska. Poniżej – część z nich. 

Życzę Panu pensji średniej i konieczności życia za nią.
Dziękujemy za głodowe pensje, dzieci za granicą, chorą służbę zdro-
wia. Idź precz!
Chcecie budować nowy Sejm – za drogo, nie stać nas – prościej, 
zmniejszyć liczbę posłów do 240.
Życzę panu, żeby w wieku 62 lat miał pan zakaz pracy jako polityk.  
I szukał pracy jako malarz kominów.
Donald, studiowaliśmy razem na UG, gdzie Twoje ideały?
Zobacz więcej...>>

„Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom”, certyfikat przyznawany
przez NSZZ „Solidarność” w roku 
2013 komisja przyznała 14 firmom
z całego kraju. Z regionu gdańskie-
go otrzymały wyróżnienie Zakłady 
Farmaceutyczne Polpharma S.A. 
w Starogardzie Gdańskim. Od po-
czątku akcji patronował prezydent 
RP Lech Kaczyński, a obecnie – Bro-
nisław Komorowski. Konkurs „Pra-
codawca Przyjazny Pracownikom” 
jest adresowany do firm, w których
działa związek zawodowy. Brane 
są pod uwagę relacje pracodawcy 
z pracownikami, w tym swoboda 

PRZYJAZNA Polpharma

Nasz redakcyjny kolega z „Ma-
gazynu Solidarność” Adam 

Redaktor NAGRODZONY 
Chmielecki został jednym z lau-
reatów prestiżowego konkursu 
Książka Historyczna Roku im. Oska-
ra Haleckiego. Laur przyniosła mu 
biografia polityczna śp. prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, opracowana 
wspólnie ze Sławomirem Cenckie-
wiczem, Januszem Kowalskim i An-
ną K. Piekarską. Publikacja zwycię-
żyła w kategorii „Najlepsza książka 
naukowa poświęcona dziejom 
Polski i Polaków w XX wieku”. Red.
Chmielecki jest autorem rozdziału 
dotyczącego działalności Lecha 
Kaczyńskiego jako wiceprzewodni-
czącego Związku w latach 90.

Pierwszymi demokratycznymi 
wyborami po II wojnie świato-
wej były wybory prezydenckie   
w 1990 roku. Pierwsza ich tura 
odbyła się 25 listopada 1990 r., 
a druga – 9 grudnia. Do wybo-
rów zgłosiło się 16 kandydatów. 
Tylko 6 zdołało zebrać wymaga-
nych 100 tys. podpisów i stanęło 
w wyborcze szranki m.in.: Lech 
Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki (pre-
mier) oraz „czarny koń” Stanisław 
Tymiński. W pierwszej turze Lech 
Wałęsa otrzymał 39,96 proc. gło-
sów, przed (ku zaskoczeniu wielu) 
Stanisławem Tymińskim – 23,10 
proc. W drugiej turze Wałęsa po-
konał Tymińskiego. 

W 1990 r. nie było jeszcze 
rozstrzygnięcia czy ustrój Polski 
będzie oparty na systemie parla-

mentarno-gabinetowym czy na 
systemie prezydenckim. Obowią-
zywała  Konstytucja PRL z 1952 r. 
i 1976 r. Została ona znowelizo-
wana 29 grudnia 1990 r. wpro-
wadzając w miejsce PRL nazwę 
Rzeczpospolita Polska. Usunięto 
artykuły o kierowniczej roli PZPR 
i przyjaźni z ZSRR oraz przywró-
cono koronę orłowi białemu w 
godle. Dopiero tzw. Mała Kon-
stytucja z 17 października 1992 
r. uregulowała tymczasowo funk-
cjonowanie organów państwa, 
władzę ustawodawczą (Sejm i 
Senat), wykonawczą (prezydent 
i rząd), władzę sadowniczą oraz 
samorząd terytorialny. Przestała 
ona obowiązywać 17 październi-
ka 1997 r. z dniem wejścia w życie 
Konstytucji RP. 

Skróćmy im kadencję
NSZZ „S” prowadzi zbiórkę podpisów pod petycją o skrócenie 
kadencji Sejmu. Jeśli uda się zebrać znaczącą liczbę podpisów, poli-
tycy nie będą mogli zignorować tego głosu. Petycję z listą na podpi-
sy można pobrać ze strony głównej (http://www.solidarnosc.org.
pl/zbieramy-podpisy.html) w formie elektronicznej lub bezpośred-
nio w Zarządzie RG NSZZ „S”. Apelujemy o zaangażowanie by dać 
obywatelom szansę na zmianę szkodliwego układu politycznego.  

działalności związkowej, bezpie-
czeństwo pracy oraz zatrudnienia. 
W komisji konkursowej biorą udział 
m.in. przedstawiciele „Solidarno-
ści”, Państwowej Inspekcji Pracy 
i Kancelarii Prezydenta RP.
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mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/cig-dalszy-ycze-dla-soca-peru/
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