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

50 proc.
Ponad połowa Polaków popiera oskładkowanie umów cywilnoprawnych, 30 proc.  
jest przeciwnych (sondaż CBOS).iBiS

sk
ró

te
m

sk
ró

te
.

sk
ró

t.
sk

r.
sk

.

NSZ
Z

IN
TE

RN
ET

OW
Y B

IU
LE

TY
N IN

FO
RM

ACYJ
NY „

SO
LID

ARN
OŚC

I” 

RE
GIO

N G
DAŃSK

I

NR 4
8 (

19
4)

 26
 LI

ST
OPA

DA 20
14

POWRÓT DO XIX w.?

Protest oświaty
9 grudnia przed kancelarią pre-

miera w Warszawie odbędzie się 
protest oświatowej „S”. To efekt 
braku zgody rządu na podwyżki 
pracowników oświaty w 2015 r. 
Protest będzie miał formę nadzwy-
czajnego posiedzenia Rady Krajo-
wej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S”, w którym mogą uczest-
niczyć wszyscy przedstawiciele 
oświaty. W ramach poparcia pro-
testu wszystkie budynki szkolne 
9 grudnia mają zostać oflago-
wane flagami „S”. Więcej...>>

Święto Kolejarzy
– Należy się wam ogromny 

szacunek, a nie jak to najczęściej 
bywa fala krytyki i pomówień 
– napisał w liście do pracowni-
ków kolei Piotr Duda. Przewod-
niczący „S” złożył życzenia 
kolejarzom 25 listopada, we 
wspomnienie ich patronki św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej. 
Szef Związku zaapelował również 
do polityków, aby odrzucili chorą 
liberalną filozofię, której znamien-
nym przykładem jest zakup Pen-
dolino. Więcej...>>

Praca dla swoich
Co drugi Polak badany przez 

CBOS uważa, że perspektywy dla 
młodych ludzi są mniejsze niż 20 
lat temu. Tylko 17 proc. respon-
dentów uważa, że w naszym kraju 
wszyscy mają równe szanse na suk-
ces. Ponad połowa uważa, że zna-
jomości mają bardzo duży wpływ 
na osiągnięcie wysokiej pozycji 
społecznej, a mniejsze znaczenie 
mają m.in. kwalifikacje zawodowe
czy dobrze wykonywana praca.

Niewolnicy XXI w.
Prawie 36 mln współcze-

snych niewolników jest wyko-
rzystywanych na świecie, z tego 
większość w Indiach, Chinach, 
Pakistanie, Uzbekistanie i Rosji. 
W Polsce to ok. 72 tys. osób, 
głównie z Europy Wschodniej, 
co daje nam 130 miejsce na 167 
badane kraje. 

Wybory: II tura
Poznaliśmy ostateczne wyniki 

wyborów samorządowych do sej-
mików wojewódzkich – PiS otrzy-
mało 26,85 proc. (171 mandatów 
radnych), PO 26,36 proc. (179), 
PSL 23,68 proc. (157), SLD 8,78 
proc. (28). Wybory na tym pozio-
mie mają największe znaczenie 
polityczne i cieszy, że po 7 latach 
wreszcie wygrało, wprawdzie 
nieznacznie, ugrupowanie odwo-
łujące się do prospołecznego pro-
gramu Polski Solidarnej. Cieniem 
na wyborach położyły się proble-

my z liczeniem głosów, postawa 
PKW, nienaturalne różnice między 
ostatecznym wynikiem a badania-
mi exit polls oraz liczne nieprawi-
dłowości, które prawdopodobnie 
wypaczyły decyzję wyborców.

Wybory wciąż trwają. W wie-
lu miejscowościach w niedzielę 
30 listopada odbędzie się druga 
wyborów prezydentów, burmi-
strzów i wójtów. Na Pomorzu to 
m.in. Gdańsk, Gniew, Kartuzy, Ko-
ścierzyna, Lębork, Malbork, Rumii 
i Słupsku. Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

Nie milkną komentarze po 
ogłoszeniu oficjalnych wyni-
ków wyborów samorządo-
wych. Pamiętajmy, że przed 
nami jeszcze II tura wyborów 
włodarzy wielu miast i gmin, 
także na Pomorzu. Te wybory 
zatem jeszcze się nie skończyły, 
choć już podważyły zaufanie 
wielu obywateli do funkcjono-
wania jednej z najważniejszych 
instytucji demokracji. Bez wąt-
pliwości mamy w Polsce kryzys 
zaufania obywateli do pań-
stwa.

Wbrew temu co sugerują 
prezydent, premier, marsza-
łek Sejmu i prezes Trybunału 
Konstytucyjnego, nie można 
przejść do porządku dziennego 
nad bezprecedensowym fak-
tem olbrzymiej liczby głosów 
zmarnowanych (które okazały 
się nieważne – na poziomie sej-
mików to ok. 17 proc. głosów). 
To z pewnością wypaczyło de-
cyzje wyborców. Na pewno 
wielu głosujących czuje się za-
wiedzionych i oszukanych. Na 
marginesie, należy postawić 
pytanie, czy jednoznaczne po-
lityczne określenie się prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego nie 
dyskwalifikuje go do pełnienie
tej funkcji?

Obecnych władz nic nie 
może zwolnić z odpowiedzial-
ności za rzetelną organizację 
wyborów. W przeciwnym razie 
przy kolejnych wyborach „obu-
dzimy się” z jeszcze niższą fre-
kwencją.

Mimo tego, a może właśnie 
dlatego, my – ludzie „Solidar-
ności” – powinniśmy pójść za-
głosować wszędzie tam, gdzie 
w niedzielę odbędzie się II 
tura. Musimy też uzmysłowić 
sobie, że istotnym elementem 
instytucji demokratycznych jest 
obecność ludzi kompetentnych 
w komisjach wyborczych. Pa-
miętajmy o tym przed wybora-
mi prezydenckimi i parlamen-
tarnymi, które czekają nas już 
w 2015 r.

Pamiętajmy też, że – jak 
mawiał Winston Chruchill – de-
mokracja jest najgorszą formą 
rządów, ale lepszego ustroju 
do tej pory nie wymyślono.

Krzysztof Dośla

IDŹMY 
NA WYBORY!

Mimo ponad dekady człon-
kostwa Polski w UE zarobki pra-
cowników nad Wisłą wciąż ciągną 
się w europejskim ogonie. Tylko 
w pięciu krajach UE zarabia się 
gorzej niż w Polsce – to Węgry, 

NISKIE PŁACE
Łotwa, Litwa, Rumunia i Bułgaria! 
Przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie brutto w naszym kraju 
w 2013 r. wyniosło 865 euro. 
Dla porównania, w najbogatszym 

Luksemburgu było to 4663 
euro, w Niemczech 2995 
euro, w Czechach 970 euro, 
a w ogarniętej kryzysem Gre-
cji aż 1541 euro (prawie dwu-

krotnie więcej niż w Polsce). Jak 
widać, polska gospodarka po 25 
latach transformacji wciąż kon-
kuruje przede wszystkim niskimi 
wynagrodzeniami. Tymczasem jak 
pokazują inne badania, to właśnie 
regularne i wysokie pensje najle-
piej motywują pracowników do 
działania. Więcej...>>

Bądź na bieżąco NAJŚWIEŻSZE 
INFORMACJE O „SOLIDARNOŚCI”, TV SOLIDARNOŚĆ 
GDAŃSK, GALERIE I WIELE WIĘCEJ...

W W W . S O L I D A R N O S C . G D A . P L 

Wygląda na to, że „S” dotarła 
do sedna problemu na rynku pracy. 
Po uznaniu przez Komisję Europej-
ską skargi Związku dot. dyskrymi-
nowania pracowników tymczaso-
wych (chodziło m.in. o wydłużenie 
okresów wypowiedzenia takich 
umów o pracę), w środowiskach 
pracodawców pojawił się pomysł 
skrócenia do 2 miesięcy okresu 
wypowiedzenia umów o pracę 
na czas nieokreślony. Pracodaw-
cy nie musieliby także podawać 
przyczyny zwolnienia. Czy nie cho-
dzi przypadkiem po prostu o to, 
aby obejść ochronę bezpieczeń-
stwa zatrudnienia i bez względu 
na zmiany w prawie móc szybko 

i łatwo zwolnić pracowników? 
– W krótkim okresie czasu pewne 
środowiska pracodawców składa-
ją drugi projekt zmian w Kodeksie 
pracy, który ma na celu margina-
lizację funkcji ochronnej prawa 
pracy. Grupa nieodpowiedzialnych 
osób chce zmaksymalizować zyski 
kosztem pogorszenia sytuacji pra-
cowników. To działania wzorujące 
się na rozwiązaniach charaktery-
stycznych dla XIX w.

Mam nadzieję, że wśród pra-
codawców znajdą się odpowie-
dzialne i na tyle liczne osoby, aby 
położyć kres tej nieodpowiedzial-
ności – komentuje przewodniczą-
cy ZRG Krzysztof Dośla.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/40042
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-oswiatowej-solidarnosci-9-grudnia-br
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szacunek-dla-kolejarzy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/motywuja-regularna-pensja-stabilna-praca-podwyzka
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Przebieg wyborów samorządowych jest dla 

polskiej demokracji katastrofą.

dr Jarosław Flis
socjolog (wPolityce.pl, 

26.11.2014)

KSIĄDZ JERZY U STRAŻAKÓW

ZAPYTAJ prawnika

JAK SKUTECZNIE  
ODWOŁAĆ SIĘ  
OD DECYZJI ZUS

ZBIGNIEW MOTYCKI, KZ NSZZ „S”  
w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni

– Do „S” należę prawie od samego początku, od 
lat 80. Po to, aby pomagać innym, walczyć o prawa 
pracownicze. W latach 90. za działalność związkową 
zostałem wyrzucony z pracy, ale uważam, że było war-

to, że nasz związek to dobre miejsce do pomocy innym. Działamy coraz 
skuteczniej i bardziej profesjonalnie, rozszerza się oferta związkowa, 
np. szkoleniowa. Także w naszej organizacji widać dobre efekty, mamy 
duże uzwiązkowienie, co zostało wyróżnione w ostatniej edycji konkur-
su „Razem bezpieczniej”.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Przykład: ZUS odmówił ubez-
pieczonemu prawa do renty z ty-
tułu całkowitej niezdolności do 
pracy. Ubezpieczony odwołał się 
do sądu I instancji. W odpowiedzi 
na pozew organ rentowy wniósł 
o jego odrzucenie, gdyż ubez-
pieczony wcześniej nie skorzystał 
z prawa wniesienia sprzeciwu od 
orzeczenia do lekarza orzecznika. 
Powołał się przy tym na art. 4779 
§ 31 kodeksu postępowania cywil-
nego.

Zgodnie z nim sąd ma obowią-
zek odrzucić odwołanie w spra-
wie o świadczenie z ubezpieczeń 
społecznych, do którego prawo 
jest uzależnione m.in. od stwier-
dzenia niezdolności do pracy lub 
samodzielnej egzystencji. Taka sy-
tuacja ma miejsce, gdy osoba za-
interesowana nie wniosła sprzeci-
wu od tego orzeczenia do komisji 
lekarskiej ZUS.

Niewniesienie sprzeciwu od 
orzeczenia lekarza orzecznika 
oznacza bowiem, że wniosko-
dawca zgadza się, że wszystkie 

stwierdzenia w nim 
zawarte są prawdziwe. 
Tym samym proces ustala-
nia okoliczności faktycznych 
(ocena zdolności do pracy, oce-
na czasu jej powstania), mających 
znaczenie dla nabycia prawa do 
renty z tytułu niezdolności do pra-
cy zostaje zakończony (por. wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, III 
AUa 927/13).

Natomiast w przypadku zgło-
szenia w odwołaniu obok za-
rzutów dotyczących orzeczenia 
lekarza orzecznika Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych innych zarzu-
tów (np. doliczenia stażu pracy), 
uwzględnienie których uzasadnia 
przyznanie prawa do wnioskowa-
nego świadczenia, Sąd może wy-
dać rozstrzygnięcie merytoryczne, 
a w postępowaniu skontrolować 
orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, 
pomimo tego, że ubezpieczony 
zrezygnował z wniesienia sprzeci-
wu do komisji lekarskiej ZUS.

Stan prawny na 26.11.2014 r.
Maria Szwajkiewicz

W listopadzie 1981 r. przez 
polskie uczelnie przetoczyła 
się fala strajków. Napięta sytu-
acja panowała także w Wyższej 
Oficerskiej Szkole Pożarnictwa
w Warszawie. Studenci żądali, 
aby została ona objęta ustawą 
o szkolnictwie wyższym, a nie 
wojskowym. 25 listopada 1981 r. 
w WOSP proklamowano strajk 
okupacyjny studentów i dużej 
części kadry dydaktycznej.

Opiekunem duchowym straj-
kujących był ks. Jerzy Popiełusz-
ko – WOSP tak jak parafia św.
Stanisława Kostki mieściła się na 
Żoliborzu. Ksiądz Jerzy odprawiał 
na uczelni msze św., głosił Słowo 
Boże i spowiadał. Do strajkujących 
mówił m.in.: „Wy chcecie budo-
wać na mocnym fundamencie. To 
chyba nie jest zwykłym zbiegiem 
okoliczności, że wasze trudne 
chwile przypadły w dniach ob-
chodów waszego święta. Korze-

nie podchorążych sięgają bardzo 
szlachetnych i głębokich tradycji 
aż do powstania listopadowe-
go. I wy chcecie pozostać wierni 
tradycjom. O wartości człowieka 
decyduje siła jego ducha, siła jego 
woli, siła wytrwania. Prawdziwym 
patriotą jest każdy, kto dba o do-
bro całego społeczeństwa, prze-
ciwstawia się szerzeniu zła, dąży 
do jedności i zgody”.

Budynek strajkującej uczel-
ni szybko został otoczony przez 
ZOMO, 30 listopada rząd PRL 
rozwiązał WOSP, a 2 grudnia na 
polecenie szefa MSW Czesława 
Kiszczaka nastąpiła pacyfikacja
uczelni. Dziś uczelnia nosi nazwę 
Szkoły Głównej Służby Pożarni-
czej, a pamięć o wsparciu ks. Je-
rzego jest tam wciąż żywa. Dele-
gacja szkoły, w tym uczestników 
strajków w 1981 r., uczestniczyła 
m.in. w pogrzebie Mamy błogo-
sławionego w 2013 r.

Czy można „przehandlować 
pierwszą gwiazdkę”? Można, 
ale nie warto. Zbliża się grudzień 
i „S” jak co roku apeluje do 
pracodawców z branży han-
dlowej o skrócenie pracy 24 
grudnia, tak aby umożliwić pra-
cownikom sklepów, zwłaszcza 
wielkopowierzchniowych, spę-
dzenie w świątecznej i rodzinnej 
atmosferze Wigilii Bożego Naro-
dzenia.

Krótsza praca W WIGILIĘ
„S” przypomina, że prze-

dłużanie godzin pracy sklepów 
w Wigilię do godz. 17 czy nawet 
18 nie przekłada się na większe 
zyski i często wręcz uniemożliwia 
pracownikom spędzenie tego wy-
jątkowego czasu wspólnie z ro-
dziną. Z roku na rok argumenty 
Związku spotykają się z coraz 
większym pozytywnym odzewem 
firm handlowych.

Więcej...>>

Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania Re-
jon Tczew to kolejna organizacja 
związkowa, która uruchomiła 
własną stronę internetową w ra-
mach portalu Regionu Gdańskie-
go www.solidarnosc.gda.pl. Moż-
na na niej znaleźć dane organizacji 
i aktualne informacje z jej działa-

NOWE STRONY oświaty
nia, m.in. dot. dyżurów prawnika 
specjalizującego się w sprawach 
oświatowych i spotkania integra-
cyjnego tczewskich oświatowców 
z przewodniczącym ZRG Krzyszto-
fem Doślą. Zapraszamy do lektury, 
a pozostałe organizacje do pójścia 
w ślady tczewskiej komisji.

Zobacz strony organizacji...>>

– Władza nie może być celem 
samym w sobie ani nie może re-
prezentować interesów poszcze-
gólnych grup. Powinna służyć 
całemu społeczeństwu – powie-
dział Jarosław Kaczyński na 
konferencji prasowej w Sali BHP, 
podczas której wsparł kandyda-
turę Andrzeja Jaworskiego w II 
turze wyborów na prezydenta 
Gdańska. – Gdańsk to miasto 
szczególne, w którym wiatr historii 
wiał szczególnie mocno, zwłaszcza 

Kaczyński W SALI BHP
wtedy, gdy władza odwracała się 
od społeczeństwa. W Sali BHP miał 
swój finał protest społeczny prze-
ciw takiej władzy – nawiązał do 
miejsca spotkania prezes PiS.

– Afera Amber Gold, to słynne 
ciągnięcie samolotu. Proszę przy-
pomnieć sobie, kto był na czele. 
To zdjęcie nabrało już charakteru 
symbolicznego, pokazującego, co 
dzieje się w Gdańsku i w Polsce – 
podsumował Jarosław Kaczyński.

Więcej...>>

„MAGAZYN” 12/2014
Już za kilka dni ukaże się nowy numer „Magazy-

nu Solidarność”:, a w nim m.in.:
 Podsumowanie wyborów samorządowych 
 Rapoty – praca musi być bezpieczna
 Jak stworzyć przestrzeń dla dialogu społecz-

nego?
 Działanlość „Solidarności:” w sieci Biedronka
 Pomysły na świąteczne prezenty
 Nauka społeczna Piusa XII

Zapraszamy do lektury.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-s-o-skrocenie-czasu-pracy-w-wigilie
http://www.solidarnosc.gda.pl/pracownikow-oswiaty-i-wychowania-rejon-tczew
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jaroslaw-kaczynski-poparl-w-gdansku-andrzeja-jaworskiego
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