
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

iBiS 490 tys.
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Sport. Polpharma 
obroniła tytuł

Triumfatorem XXII Halowego 
Turnieju Piłki Nożnej NSZZ „S”, który 
odbył się 16 listopada w Starogar-
dzie Gd. została drużyna Zakładów 
Farmaceutycznych Polpharma SA ze 
Starogardu Gd. Więcej...>>

TVP blokuje Telewizję 
Trwam

TVP „okupuje” częstotliwości 
przeznaczone dla Telewizji Trwam, 
ale prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej Magdalena Gaj nic 
z tym nie robi. Fundacja Lux Veri-
tatis złożyła do ministra admini-
stracji oficjalną skargę w tej spra-
wie. Ustawa o cyfryzacji mówi, 
że TVP ma obowiązek zwolnić 
częstotliwości na MUX-1 z chwi-
lą, gdy przeznaczony wyłącznie 
dla niej MUX-3 dotrze z sygnałem 
do 95 proc. populacji w kraju. Ten 
wymóg został spełniony 23 lipca.

PiS-PO 29:19
Notowania partii Donalda Tuska 

spadają od kilku miesięcy.  Gdyby 
wybory odbyły się teraz, na Plat-
formę zagłosowałoby zaledwie 19 
proc. badanych – tak wynika z naj-
nowszego sondażu IBRiS „Homo 
Homini” dla „Rzeczpospolitej”. PiS 
może liczyć na 29 proc. poparcia.

Wojciech Książek 
w wgospodarce.pl

Ktoś spytał mnie o ocenę zmia-
ny na stanowisku Ministra Edu-
kacji Narodowej. Mam mieszane 
odczucia po doświadczeniach pań 
na stanowisku ministra eduka-
cji w ostatnich kilkunastu latach. 
Raczej bym poczekał z ocenami, 
w myśl ewangelicznej zasady: „Nie 
po słowach, a po owocach – czy-
nach ich poznacie”. Więcej...>>
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Pożegnaliśmy 
MATKĘ MĘCZENNIKA

490 tys. – tyle osób po 50 roku życia w Polsce nie ma pracy (dane na koniec września).

Pogrzeb ś.p. Marianny  
Popiełuszko w Suchowoli  
Zobacz naszą relację ...>>

– Tusk prze-
stał być wiary-
godny i stracił 
zaufanie ludzi 
pracy i przed-
s i ę b i o r c ó w . 
„Sol idarność” 

i inne związki są jedynym miej-
scem, społecznym i polskim, 
gdzie mówi się o długofalo-
wym interesie kraju. Przede 
wszystkim trzeba oderwać 
płacę minimalną od innych 
wypłat, bo to usztywnia sta-
nowisko i przenosi się na inne 
płatności. Po drugie, nie do 
przyjęcia są stawki godzinowe 
poniżej płacy minimalnej.


Rząd PO-PSL nie zdaje eg-

zaminu. „The Economist” pisze 
o problemach strukturalnych, 
o spadku płac do PKB, o no-
wych formach oszukiwania na 
podatkach, o obowiązku sta-
łego podnoszenia kwalifikacji
i wykształcenia robotników, by 
zwiększyć wartość ich pracy. 
Żadne środowiska polityczne 
tego nie podchwyciły. To błąd.


Cynicznie niskie są stawki za 

godzinę, kilkanaście razy niższe 
niż w Niemczech, dające płace 
poniżej miesięcznej płacy mini-
malnej, przyspieszają emigrację 
i przyczyniają się do kryzysu 
systemu emerytalnego. Do tego 
nieozusowane umowy śmie-
ciowe dla co trzeciego zatrud-
nionego i na zryczałtowanym 
poziomie składki tzw. samoza-
trudnionych. Elastyczny czas 
pracy zostawia w kieszeniach 
właścicieli firm ogromne pienią-
dze. Towarzyszy temu wyzysk 
ludzi pracy poprzez niepłacenie 
za nadgodziny. 


Związki zawodowe stały się 

jedynym aktywnym i pomysło-
wym kontestatorem władzy. 
Na gruzach Komisji Trójstronnej 
zaproponowały nowe formy 
dialogu społecznego, bliskie 
zachodnich rozwiązań, formy 
„partnerstwa”. 

 
Cała rozmowa  

z prof. Jadwigą Staniszkis  
w grudniowym numerze 
„Magazynu Solidarność”

„SOLIDARNOŚĆ” – 
JEDYNY AKTYWNY 
KONTESTATOR 
WŁADZY

– Mamo Marianno, Solidarność 
żyje i ty będziesz żyła w sercach 
Solidarności na zawsze. My o to-
bie nie zapomnimy! – mówił Piotr 
Duda przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” podczas uroczystości po-
grzebowych Marianny Popiełuszko, 
matki bł. ks. Jerzego, które odbyły 
się 23 listopada w Suchowoli.

Mariannie Popiełuszko w ostat-
niej drodze w ponad kilometrowym 
kondukcie towarzyszyli rodzina i 
mieszkańcy Suchowoli, ale także 
przedstawiciele Sejmu i Senatu, 
były prezydent Lech Wałęsa, prze-
wodniczący KK Piotr Duda. Szcze-
gólnie liczne były delegacje i poczty 
sztandarowe NSZZ „Solidarności” 
z całego kraju, Region Gdański re-
prezentowali m.in Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG oraz poczty 
sztandarowe ze Stoczni Gdańsk i 
Remontowej Shipbuilding..

Abp Edward Ozorowski mówił 
o poświęceniu śp. Marianny Po-
piełuszko, która urodziła pięcioro 
dzieci, a w świętym związku mał-
żeńskim przeżyła prawie 60 lat. 
– Nie bała się urodzić syna, który 
stał się męczennikiem i nie ucie-
kała przed jego wychowaniem, a 
syn nie stchórzył przed groźbami 
– mówił arcybiskup.

Marianna Popiełuszko w 2006 
r. została odznaczona przez pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Komandorskim z Gwiaz-
dą Odrodzenia Polski. W 2011 
r. „Tygodnik Solidarność” przy-
znał jej tytuł Człowieka Roku za 
„trwanie na straży pamięci o księ-
dzu Jerzym, który oddał życie za 
głoszenie prawdy”. Rok później 
Krajowy Zjazd Delegatów nadał 
jej tytuł „Zasłużony dla NSZZ So-
lidarność”. Więcej...>>

Związki zawodowe działające 
w Przewozach Regionalnych ogło-
siły pogotowie strajkowe w spół-
ce. Związkowcy nie wyznaczyli 
jeszcze terminu strajku – chcą się 
najpierw spotkać z nową minister 
Elżbietą Bieńkowską.

- Decyzje ostateczne jeszcze 
nie zapadły. Czy będziemy prote-
stować i jaka będzie forma pro-
testu zależy od wyniku rozmów 
z minister Elżbietą Bieńkowską, 
która przejęła obowiązki po zdy-

misjonowanym ministrze Nowa-
ku – mówi Kazimierz Solejewski, 
przewodniczący KZ NSZZ „S” Po-
morskiego Zakładu Przewozów 
Regionalnych w Gdyni.

Spotkanie związkowców z wi-
cepremier Bieńkowską, minister 
infrastruktury i rozwoju i mar-
szałkami województw w sprawie 
problemów Przewozów Regio-
nalnych najpewniej odbędzie się 
5-6 grudnia w trakcie Konwentu 
Marszałków. Więcej...>>

Kolejarze SZYKUJĄ SIĘ  
DO STRAJKU
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sport-polpharma-obronia-tytu/
http://wgospodarce.pl/opinie/8659-pytanie-o-nowa-minister
http://www.youtube.com/watch?v=mr08Ns-TLZ0&feature=c4-overview&list=UUnZlugQb-vA2vf7lazYJC6w
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/poegnalimy-matk-mczennika/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bdzie-strajk-na-kolei-2/


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Po odrzuceniu przez (nieznaczną) większość 

Sejmu wniosku o referendum szkolne jest 
więcej jeszcze powodów, by domagać 

sie zmiany Konstytucji, która uczyni 
przeprowadzenie referendum ko-

niecznym, jeżeli opowie się za nim 
odpowiednio dużo obywateli. 

Z pewnością jest dziś więcej 
przekonanych do celowości 

takiej zmiany. 

Prof. Ryszard 
Bugaj  

w „Tygodniku 
Solidarność” 

95 LAT Marynarki Wojennej RP

ZAPYTAJ prawnika

DYSCYPLINARKA  
nie dla nauczycieli

STEFAN BRONK, KZ NSZZ „S” Spółdzielnia 
Niewidomych „Sinol”

– W dzisiejszych trudnych czasach trzeba być czło-
wiekiem zorganizowanym i należeć do związku za-
wodowego. Bo o sprawy pracownicze nie jest łatwo 
walczyć. Do „S” zapisałem się już na początku, kiedy 
powstawała. Obecnie jestem na rencie. Teraz choć ją 

nadal mam, też pracuję, nasza spółdzielnia jest zakładem pracy chro-
nionej. Tutaj zakładałem związek zawodowy i jestem z tego dumny.

SMUTNO
MŁODZI WYJEŻDŻAJĄ 
Z POLSKI

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 48 (142) 27 LISTOPADA 2013
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Olga Zielińska 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Naczelnik Państwa Józef Pił-
sudski powołał 28 listopada 
1918 r. do życia „Marynarkę Pol-
ską”, pomimo że Polska w tym 
czasie nie posiadała dostępu do 
morza. W Modlinie sformowano 
pierwsze jednostki: Flotyllę Rzecz-
ną, Oddział Zapasowy Marynarzy 
i Batalion Morski. Polską marynar-
kę budowali oficerowie i maryna-
rze z byłych flot zaborczych.

Pierwszym szefem Sekcji Mary-
narki Wojennej przy Ministerstwie 
Spraw Wojskowych został pułkow-
nik marynarki Bogumił Nowotny. 
W grudniu przystąpiono do two-
rzenia Flotylli Wiślanej, a w kwiet-
niu 1919 r. Flotylli Pińskiej. Po-
wstała ona z połączenia flotylli
w Krakowie, Warszawie i Modlinie. 
Traktat wersalski przyznał Polsce 
ponad 140 km wybrzeża z portami 
morskimi w Helu i Pucku. Puck stał 
się bazą rodzącej się polskiej Ma-
rynarki Wojennej i stacjonowania 
pierwszego okrętu wojennego ORP 
„Pomorzanin”, kupionego prywat-
nie przez komandora Józefa Unru-
ga, ponieważ państwo Polskie nie 
miało jeszcze wtedy „osobowo-
ści prawnej”. Marynarze czynnie 
uczestniczyli w kształtowaniu gra-

nic wolnej Rzeczypospolitej, m.in. 
w wojnie polsko-bolszewickiej 
w latach 1919-1920. W kwietniu 
1920 r. jednostki Flotylli Pińskiej 
stoczyły ze statkami sowieckimi 
największą, zwycięską bitwę pod 
Czarnobylem. Pierwszymi okrętami 
morskimi były otrzymane w 1921 
r. w wyniku podziału byłej floty
niemieckiej torpedowce (6 szt.). 

Rok później Marynarka Wojenna 
ukształtowała się jako samodziel-
ny rodzaj Sił Zbrojnych. Powstała 
główna baza Polskiej Marynarki 
Wojennej w Gdyni z nowoczesnym 
portem, bazą pomocniczą na Helu 
oraz jednostki piechoty, artylerii, 
logistyczne i specjalistyczne. Utwo-
rzone zostało Lotnictwo Marynarki 
Wojennej z bazą w Pucku. 

Zapraszamy na manifestację 
w Szczecinie!

NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego i Regionu 
Koszalin Pobrzeże organizuje 6 GRUDNIA W SZCZECINIE O GODZ. 
14.30 akcję protestacyjną pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeń-
stwa – STOP marginalizacji zachodniopomorskiego!”. Manifestujący 
spotkają się pod Urzędem Wojewódzkim, przy. ul. Wały Chrobrego 
4. Oprócz postulatów ogólnozwiązkowych protestujący wystąpią 
w obronie podmiotowości ZCH Police, Zespołu Elektrowni Dolna Odra 
i PKP Cargo S.A. Zachodniopomorskiego Zakładu w Szczecinie.

Na gruncie obowiązujących 
przepisów prawa w stosunku do 
nauczycieli nie ma zastosowania 
art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pra-
cy, który przewiduje możliwość 
rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z pracownikiem 
ciężko naruszającym podstawowe 
obowiązki pracownicze.

Wynika to z faktu, iż przepisy 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. Karta nauczyciela w zakresie 
rozwiązywania nauczycielskich 
stosunków pracy mają charakter 
regulacji zupełnych, które wyczer-
pująco określają przyczyny i sposo-
by rozwiązywania przedmiotowych 
stosunków pracy. W konsekwencji 
za uchybienia godności zawodu 
nauczyciela lub naruszenie pod-

stawowych 
obowiązków 
nauczyciele pod-
legają wyłącznie 
odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 75 
ust. 1 Karty nauczyciela. 

Wśród sankcji dyscyplinar-
nych orzekanych po przepro-
wadzeniu postępowania dyscy-
plinarnego przewiduje się między 
innymi kary dyscyplinarne: zwol-
nienia z pracy, zwolnienia z pra-
cy z zakazem przyjmowania do 
pracy w zawodzie nauczycielskim 
w okresie 3 lat od ukarania bądź 
wydalenia z zawodu nauczyciel-
skiego.  
Stan prawny na 25.11.2013 r.

Tomasz Gryczan 

– Młodzi Polacy tracą wiarę, że 
w kraju czeka ich coś dobrego. Brak 
perspektyw, niemożność wyrwania 
się z kręgu dorywczych prac, poczu-
cie bezsensu studiowania, wegeto-
wanie na garnuszku rodziców. Co 
gorsza, brak wiary, że coś dobrego 
spotka ich w kraju – takie wnioski 
płyną z najnowszego raportu Fun-
dacji „Energia dla Europy” pt. „2 
mld. Sposób na bezrobocie”. 726 
tys. Polaków między 25, a 34 rokiem 
życia przebywa na stałe za granicą.

Jeszcze
SMUTNIEJ
PONAD 900 MLN 
KORUPCJI

Na 901 500 000 zł CBA szacuje 
ujawnione w wyniku swoich dzia-
łań kontrolnych szkody w latach 
2010-2012. Afera hazardowa w 
2010 r., afera dot. nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu Komisji 
Majątkowej w 2011 r. i najnow-
sza afera korupcyjna przy projek-
tach informatycznych w MSWiA. 
Strach pomyśleć, jak wielka była-
by skala korupcji, gdybyśmy nie 
mieli tak „bezkompromisowego” 
premiera.

Wybory W ZWIĄZKU

„MAGAZYN SOLIDARNOŚĆ” JUŻ 2 GRUDNIA

Wszystkie dokumenty potrzebne do przeprowa-
dzenia wyborów w organizacji związkowej, jak re-
gulamin, protokoły, ankiety, zgłoszenia znajdziesz 
klikając na naszej stronie internetowej na „Wybory 
w Związku” (po prawej stronie). Następnie przejdź 
na hasło: 
Wykaz dokumentów wyborczych…>>

ORP Wicher.

Żaden z rządów popeerelowskiej Polski nie uporał się 
z rozliczeniem zbrodni Grudnia ‘70 i stanu wojenne-
go. Homo sovieticus nadal ma się dobrze, a sędziowie 
– podobnie jak w okresie komunizmu – nie zamierzają 
rozliczyć ze zbrodni katów.

Nierozliczone zbrodnie komunizmu,  str. 6

W rytmie bębnów, przy dźwięku syren i piszczałek, 
ponad pięć tysięcy związkowców przeszło w sobotę, 
9 listopada ulicami Gdańska pod hasłami wymierzo-
nymi w arogancję ludzi władzy.

Marsz ku zwycięstwu, str. 11

To jeden z papieży, którzy w swoim życiu mieli naj-
większe związki z Polską. W jego pontyfikacie nie to
jest jednak najważniejsze. Siedemnaście lat posługi 
piotrowej Piusa XI położyło podwaliny pod współcze-
sny sposób funkcjonowania Watykanu, ale także pod 
naukę społeczną Kościoła w trudnym XX wieku. 

Fundamenty Piusa XI, str. 17
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mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybory-w-zwizku/
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