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

225 mln zł 
Tyle wydały ministerstwa i instytucje im podległe na usługi public relations, 
marketing i reklamę w obecnej kadencji.iBiS
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Dwa dni WZD
Od 17 do 18 czerwca b.r. w Sali 

BHP Stoczni Gdańskiej odbędzie 
się XIV Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. 
WZD rozpocznie we wtorek mszą 
św. o godz. 8 w bazylice św. Brygi-
dy. Delegaci podsumują kadencję 
i wybiorą związkowych liderów na 
nową kadencję. Więcej...>>

Nowa przewodnicząca, 
stare problemy

WZD Sekcji Służby Zdrowia 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego wy-
brało Irenę Jendę, z organizacji „S” 
w gdańskim pogotowiu, na prze-
wodniczącą sekcji. Nowa liderka 
zapowiedziała zmiany organiza-
cyjne i rozwój sekcji, która zrzesza 
1420 związkowców z 18 organiza-
cji. „S” sprzeciwia się przekształ-
caniu placówek służby zdrowia 
w spółki prawa handlowego, jeśli 
ma to prowadzić do zwalniania 
pracowników. Więcej...>>

Nie dla regresu 
edukacji

Sprzeciw wobec prywatyzacji 
obowiązku szkolnego, wątpliwości 
co do jakości „Naszego Elementa-
rza”, pozostawienie rodzicom de-
cyzji o posyłaniu ich sześcioletnich 
dzieci do I klasy szkoły podstawo-
wej, apel o opiekę przedszkolną 
finansowaną ze środków publicz-
nych oraz szykujące się zwolnie-
nia ponad dwustu nauczycieli na 
Pomorzu – to były główne tematy 
wtorkowego, ostatniego przed 
wakacjami spotkania Rady Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego. Więcej...>>

Z „Solidarności” się nie 
odchodzi, jest się  
do końca

Podziękowanie zasłużonym dzia-
łaczom Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów Regionu Gdańskiego to 
jeden z głównych punktów posie-
dzenia rady Sekcji, które odbyło się 
11 czerwca br. w siedzibie gdańskiej 
„Solidarności”. Więcej...>>

BRAMA 
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6 czerwca służby 
miejskie zdjęły z Bramy 
nr 2 Stoczni Gdańskiej 
obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej i wi-
zerunek św. Jana Paw-
ła II. W 1980 r. cały 
świat obiegły zdjęcia 
z bramy strajkującego 
socjalistycznego za-
kładu pracy, na której 
umieszczono te religij-
ne motywy. Teraz te obrazy trafiły
do ochrony stoczni.

– Oczekujemy, iż wrócą one 
jak najszybciej na swoje miejsce, 
gdyż stanowią dobro wszystkich, 
którzy swoje nadzieje, ofiarność,
odwagę i serce poświęcili „Soli-
darności” i Polsce i nikt nie ma 

prawa arbitralnie decydować 
o ich losie. W odróżnieniu od in-
nych napisów, te obrazy wpisały 
się na trwałe w historię Gdańska 
– czytamy w liście, który Bogdan 
Olszewski, sekretarz ZRG „S” wy-
słał do Pawła Adamowicza (PO), 
prezydenta Gdańska.

Zabrakło „Solidarności” na 
oficjalnych obchodach 25-lecia
częściowo wolnych wyborów. 
Widzieliśmy za to nawet towa-
rzyszy z PZPR, noszących z dumą 
znaczki „25 lat Wolności”, pisane 
charakterystyczną „solidarycą”. 
Przeciwko pisaniu historii niczym 
w „1984” Orwella zaprotestował 
poseł Janusz Śniadek, w latach 
2002-10 przewodniczący „S”.

– „Nie ma wolności bez Soli-
darności” to jest hasło lat stanu 

ORWELL na 25-lecie
wojennego, lat 80. To jest hasło 
Okrągłego Stołu i to jest wielkie 
przesłanie z 4 czerwca. 4 czerwca 
Polacy głosowali za wolnością i za 
„Solidarnością”, wołając „Nie ma 
wolności bez Solidarności” – przy-
pomniał Janusz Śniadek 5 czerw-
ca w Sejmie. Na mównicy pojawił 
się z kartką z logiem „Solidarno-
ści”, tak, jak członkowie komite-
tów obywatelskich wiosną 1989 r. 
w Studiu „Solidarność” w reżimo-
wej TVP. Zobacz więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

TRUDNE LATA
Za nami trudna dla pracow-

ników i związków zawodowych 
kadencja. W jej trakcie doszło 
do eskalacji antypracowniczych 
działań rządu PO-PSL, do nieko-
rzystnych zmian w prawie pracy, 
do podwyższenia wieku emery-
talnego kobiet i mężczyzn, do 
odebrania prawa do zasiłków 
opiekunom osób niepełnospraw-
nych, co wywołało dramatyczny 
protest w Sejmie. Podjęto próbę 
wydłużenia czasu pracy osobom 
niepełnosprawnym – dzięki skar-
dze „S” do Trybunału zmiany zo-
stały wycofane. Patologia umów 
śmieciowych, bezrobocie i exodus 
obywali, zapaść demograficzna
– to też zjawiska nasilające się 
w ostatnich latach.

Mimo tych wielkich proble-
mów społecznych w Polsce, 
w ojczyźnie „Solidarności”, która 
narodziła się z walki o godność 
pracy, dialog – jako instrument 
rozwiązywania tych problemów, 
zamarł. Nie ma dialogu z wyłącz-
nej winy rządzących, dla których 
nie liczą się nawet normy konsty-
tucyjne. Brak dialogu jest poraż-
ką nie tylko związkowców, ale 
całego społeczeństwa.

Związki zawodowe przedło-
żyły swój projekt nowej jego for-
muły. Pozostaje on bez reakcji.

By oddać głos społeczeństwu 
prowadziliśmy akcje zbierania 
podpisów pod wnioskami o re-
ferenda i obywatelskimi projek-
tami ustaw. Ponad 7 milionów 
podpisów obywateli zostało wy-
rzuconych do kosza przez aro-
gancką władzę. Koalicji PO-PSL 
dialog ze społeczeństwem nie 
interesuje i nie ma ona zamiaru 
oddać głosu obywatelom. Ini-
cjatywy ustawodawcze, jak ta 
o płacy minimalnej, dopchnięta 
kolanem do pierwszego czytania 
w Sejmie, od lat leżą nie ruszone. 
Mam nadzieję, że przyjdzie czas 
refleksji i znajdą się miejsca przy 
stole dialogu.

Pomimo trudności Związek 
funkcjonował i funkcjonuje w za-
kładach pracy. Tam wykonywane 
są najtrudniejsze zadania. Wiem, 
że gdzie jest silna „S”, tam dzieje 
się lepiej niż gdzie indziej – wyższe 
są płace, bezpieczniejsze zatrud-
nienie i lepsze warunki pracy.

Dziękuję za pracę w organi-
zacjach, za solidarność, za wkład 
pracy i poświęcenie. „Solidar-
ność” żyje i tak, jak na począt-
ku naszym celem jest pomoc 
pracownikom, wierność tradycji 
i służba Polsce.

Krzysztof Dośla

Ponad 750 tysięcy obywateli 
Białorusi, Gruzji, Rosji, Ukrainy, 
Mołdawii i Armenii mogło od 
2009 roku otrzymać wizę i pod-
jąć pracę w Polsce wyłącznie na 
podstawie oświadczeń rejestro-
wanych w powiatowych urzędach 
pracy przez pracodawców. Wg 
danych Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w naszym województwie 
takich oświadczeń zarejestrowa-
no blisko 1500 (styczeń-kwiecień 
b.r.) w zdecydowanej większości 

oferując pracę na umowę cywilno-
-prawną (ponad 80 proc.). Często 
oferowane sumy miesięcznego 
wynagrodzenia nie przekraczają 
1000 zł. W ten sposób, po raz 
kolejny omijając przepisy kodeksu 
pracy, ale też europejskie normy 
zatrudnienia obcokrajowców, ruj-
nuje się przy aprobacie państwa 
i polityków polski rynek pracy  
i maksymalizuje zyski – kosztem 
pracowników. 

CUDZOZIEMIEC za 1000 zł
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http://


iBiS NR 24 (170) 11 CZERWCA 2014
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia

Wszystko, co wiem na pewno  
o moralności i powinnościach 

człowieka‚ zawdzięczam  
futbolowi.

Albert Camus 
pisarz,  
laureat  

Nagrody Nobla

ZAPYTAJ prawnika

MOBBING 
a umowa zlecenia

KONIEC CENZURY W POLSCE

Już w sierpniu KOLEJNE STYPENDIA 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

W czasie spotkania w Filharmonii 5 lutego br. prosiliśmy uczest-
ników o wypełnianie ankiet z pytaniem: „Dlaczego należę do Soli-
darności?”. Kontynuujemy wypowiedzi.
MARIA ROGOZIŃSKA, Sekcja Służby Zdrowia NSZZ „S” 
– Związek broni ludzi pracy, przez co broni także godności 
pracowniczej. Dba o interesy pracownicze, zwłaszcza najsłabszych 
grup. Tylko „Solidarność” może pomóc ludziom. 
ZOFIA TERLECKA, KM Prac. Oświaty i Wychowania NSZZ „S”
– W większej grupie jest bezpieczniej. Związek daje duże możliwości  
w sytuacjach, gdy wymagana jest obrona prawna. 

Agnieszka Baczyńska, ubiegłoroczna 
stypendystka stypendium „Solidarności” 
Regionu Gdańskiego podkreśla, że warto 
się uczyć i bardzo dobre jest to, że tacy 
uczniowie mogą liczyć na stypendium 
„Solidarności”. Już w sierpniu kolejna, XII  
edycja Funduszu Stypendialnego. Wesprzyj 
zdolną młodzież – ufunduj stypendium! 

W czwartek 12 czerwca o godz. 
22:00 na Arena Corinthians w São 
Paulo drużyny Brazylii i Chorwacji 
rozegrają mecz inaugurujący mi-
strzostwa świata w piłce nożnej. 
Pierwszy mecz międzypaństwo-
wy Szkocja – Anglia rozegrano 
w 1872 r. Wynik 0:0.

Tymczasem po fali demonstra-
cji bezterminowy strajk rozpoczęli 
pracownicy metra w São Paulo. 
Uczestniczy protestów sprzeci-
wiają się gigantycznym wydat-
kom na przygotowanie mundialu, 
na którym kokosy zbija FIFA i kilka 
koncernów.

– Chleba, nie igrzysk – żądają 
Brazylijczycy i protestują przeciw 
rozkradaniu publicznych pienię-
dzy, korupcji i dyktatowi FIFA. 
Strajkowali policjanci, nauczycie-
le, pracownicy transportu, pro-
testowali bezdomni i Indianie, 
zarzucając władzom marnowanie 

Mundial POD KARABINAMI

miliardów dolarów. By zapobiec 
eskalacji zamieszek dodatkowe 
863 mln USD wydano na zapew-
nienie bezpieczeństwa tuż przed 
inauguracją mistrzostw. 

1750 złotych brutto wyniesie 
w przyszłym roku płaca minimal-
na. Jej wysokość zaproponował 
Minister Pracy i Polityki Społecz-
nej. Centrum Informacyjne Rządu 
potwierdziło, iż rząd przyjął to 
wyliczenie. Zgodnie z ustawą, pła-
ca minimalna powinna wzrosnąć 

W czwartą rocznicę beatyfikacji
ks. Jerzego Popiełuszki zabrzmiał 
dzwon „Ksiądz Jerzy”. Dzwonnica 
stanęła na placu przy Rondzie im. 
Jana Pawła II w Rumi obok pomni-
ka św. Jana Pawła II. Dzwon, na 
którym m.in. znajduje się symbol 
Związku, został odlany w słynnej 
ludwisarni Felczyńskich w Przemy-
ślu. Został on ufundowany przez 
parafian z kościoła p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Rumi. 
W uroczystościach uczestniczyły 
poczty sztandarowe NSZZ „Soli-
darność”. Zobacz więcej...>>

„Ksiądz Jerzy”
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Gest ministra – 19 ZŁ
z obecnego poziomu 1680 zł do 
1731 złotych brutto. Rząd wyka-
zał się gestem, związanym z ma-
ratonem wyborczym i dołożył 19 
zł więcej, czyli 1750 złotych. Wg 
NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum 
ZZ płaca minimalna powinna wzro-
snąć w 2015 roku do 1797 zł.

Zbliża się sezon wakacyjny, kie-
dy wzrasta liczba osób (studenci, 
pracownicy sezonowi) pracują-
cych na podstawie umów cywil-
noprawnych – najczęściej jest to 
umowa zlecenia.

Zdarzają się wtedy przypadki 
niewłaściwego traktowania takich 
pracowników – zniesławiania, wy-
śmiewania, zastraszania zwolnie-
niem z pracy.

Czy możemy wówczas mówić 
o mobbingu? Według kodeksu 
pracy mobbing oznacza działania 
lub zachowania skierowane prze-
ciwko pracownikowi, polegające 
na uporczywym i długotrwałym 
nękaniu lub zastraszaniu pracow-
nika, wywołujące u niego zani-
żoną ocenę przydatności zawo-
dowej, mające na celu poniżenie 
lub ośmieszenie pracownika, izo-
lowanie go lub wyeliminowanie 
z zespołu współpracowników.

Uregulowania dotyczące mob-
bingu dotyczą pracownika, a więc 
osoby zatrudnionej na podstawie 
umowy o pracę; nie odnoszą się za-
tem do zleceniobiorców. Nie ozna-
cza to jednak, że osoby świadczące 
pracę na podstawie umów cywil-

noprawnych 
są pozbawione 
ochrony prawnej.

Działania noszą-
ce znamiona mobbin-
gu bez wątpienia można 
zakwalifikować jako narusza-
nie dóbr osobistych, ponieważ 
zagrożone cudzym działaniem są: 
cześć, nazwisko, wizerunek osoby 
pokrzywdzonej, pod warunkiem, 
że działania te są bezprawne.

Zleceniobiorca, który padł 
ofiarą mobbingu, może docho-
dzić swych praw na podstawie 
przepisów cywilnych dotyczących 
ochrony dóbr osobistych, żądając 
od osoby, która się go dopuściła, 
aby podjęła czynności zmierzające 
do usunięcia skutków naruszenia, 
a w szczególności, żeby złożyła 
oświadczenie odpowiedniej treści 
i w odpowiedniej formie (np. prze-
prosiny w lokalnej gazecie). Osoba 
pokrzywdzona może także żądać 
zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę bądź zasądzenia 
odpowiedniej sumy pieniężnej na 
wskazany cel społeczny.
Stan prawny na 11.06.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Cenzura w Polsce zniknęła na 
mocy Ustawy z dnia 11 kwietnia 
1990 r. o uchyleniu ustawy o kon-
troli publikacji i widowisk oraz 
o zmianie ustawy – Prawo praso-
we, która weszła w życie 6 czerw-
ca 1990 roku.

W PRL cenzurze podlegało 
wszystko: prasa, książki, film, te-
atr, a nawet instrukcje obsługi 
maszyn. Początki cenzury na wzór 
sowiecki zaczynają się w okre-
sie PKWN w 1944 roku. a 5 lipca 
1946 r. Krajowa Rada Narodowa 
uchwaliła dekret o powołaniu 
Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk. Przez na-
stępne 44 lata cenzorzy czuwali, 
by naród wiedział tylko to, co 
władza uzna za stosowne. Cen-
zorzy posługiwali się tajną Księgą 
Zapisów z instrukcjami opracowa-

nymi na podstawie zaleceń PZPR. 
Nie wolno było np. publikować in-
formacji o sprzedaży przez Polskę 
mięsa do ZSRS. Wojna polsko-so-
wiecka 1920 r., data 17 września 
1939 r., Katyń wprawiały ruch 
cenzorskie nożyce.

Władza nie znosiła niezależnie 
myślących, więc wystarczyło prze-
kazać cenzorom, by nic co dana 
osoba napisała nie ukazało się. Na 
czarnej liście byli m.in. Zbigniew 
Herbert, Wojciech Młynarski, Sta-
nisław Tym, Jerzy Waldorff, Stefan 
Kisielewski, Czesław Miłosz. 

Działalność cenzorów nie była 
widoczna, nim od 1981 r. ingeren-
cji nie zaczęto oznaczać czterema 
pauzami w nawiasie.

6 czerwca 1990 roku urząd 
cenzorski przy ul. Mysiej w War-
szawie przestał istnieć. 

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zabrzmial-dzwon-ksiadz-jerzy-2/
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