
Pielęgniarek jak na lekarstwo
W Polsce gwałtownie ubywa pielęgniarek i położnych. Z najnowszego 
raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wynika, 
że więcej osób odchodzi z zawodu niż podejmuje w nim pracę. 
Sytuacja jest dramatyczna – liczba pielęgniarek pracujących przy 
łóżkach pacjentów systematycznie maleje, a pacjentów przybywa. 

Konieczne nowe otwarcie
Związkowcy wciąż walczą o nowe otwarcie dialogu społecznego. Na 
specjalnie zorganizowaną konferencję zaproszono przedstawicieli 

ś w i a t a  n a u k i 
i polityków, byłych 
przewodniczących 
komisji trójstronnej. 
Wiadomo jedno: 
prostego wyjścia 
z impasu nie ma. Ale 
są bardzo sensowne 
pomysły.

Świadectwo księdza Jerzego
Przed nami, 19 października kolejna rocznica, męczeńskiej śmierci 
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Życie ks. Jerzego – to 
przed męczeńską śmiercią i po niej, jako symbolu odwagi i walki 
o prawdę, wolność i sprawiedliwość – stanowi najlepsze świadectwo 
realizacji w praktyce jego motta, które zaczerpnął z myśli św. 
Pawła: „Zło dobrem zwyciężaj”.

Stanisław Żaryn 
Ileż razy słyszeliśmy o takich 
oburzających sytuacjach? Na 
początku października francuski 
dziennik „Le Point” napisał 
o istnieniu „polskich obozów 
koncentracyjnych”. Kłamstwo na 
temat niemieckiej zbrodni oraz 
roli Polski w czasie II wojny ma 

się dobrze i jest wbijane do głów ludziom na całym świecie. 
Niestety włączają się w ten proces tzw. polskie elity.

Co w najnowszym TS nr 42 z 18 października

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
przywrócenie do pracy, zmiana minimalnego wynagrodzenia a zmiana umowy o pracę
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Prywatny folwark w Kutnie 
Do Sądu Rejonowego w Kutnie wpłynął akt oskarżenia 
przeciwko Danucie R., dyrektor miejscowego 
urzędu pracy. Danuta R. odpowie za tzw. złośliwe 
naruszanie praw pracowników. Polegało m.in. na 
zwolnieniu od lata 2011 r. do wiosny tego roku 11 
podwładnych tylko za to, że należały do Solidarności. 
– Nie stosowała się tym samym do zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu, czego potwierdzeniem 
są orzeczenia sądu, który przywracał pracowników 
do pracy – zaznacza Krzysztof Kopania, rzecznik 
łódzkiej Prokuratury Okręgowej. Mimo aktu oskarżenia, 
dyrektor R., podlegająca staroście kutnowskiemu, nie 
straciła stanowiska.

Włoskie porządki na zamku
Pracownicy warszawskiego Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski chcą odwołania Fabio Cavallucciego, 
włoskiego dyrektora tej placówki. Zarzucają mu 
marnowanie publicznych pieniędzy, chaos organizacyjny 
i działania na granicy prawa pracy. 

Śmierć przy pracy na wysokości 
Inspekcja Pracy ogłosiła rok 2013 rokiem kontroli prawidłowości zamocowania 
i odbioru rusztowań. Prace na wysokościach i głębokościach należą do 
najniebezpieczniejszych w branży budowlanej. Co roku ginie w ten sposób 
kilkadziesiąt osób. Z danych GUS wynika, że co czwarty poszkodowany przy 
pracy uległ wypadkowi właśnie na budowie.

„Tango” Mrożka czy Rybczyńskiego
Janusz Wolniak pisze na łamach TS: 
Kiedy przed laty oglądałem oscarowe „Tango” 
Rybczyńskiego, nie spodziewałem się, że reżyser 
tego dzieła to człowiek o wielkich horyzontach 
umysłowych, entuzjasta nowoczesnych technik, 
wynalazca mający kilkadziesiąt patentów, 
przedstawiający wizje podobne do artystów 

renesansu, łączący wiedzę ze sztuką. Dzisiaj został potraktowany jak jakiś malwersant 
czy nieudacznik. Niejaki Robert Banasiak, obecny dyrektor administracyjny CETY, 
zwolnił dyr. artystycznego, dając mu 15 minut na spakowanie. 
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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