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

2,8 mln
Tylu Polaków w 2014 r. żyło w warunkach ubóstwa skrajnego, czyli poniżej minimum 
egzystencji (oznacza to wydatki poniżej 540 zł miesięcznie) podał GUS.iBiS
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Sala BHP zaprasza
14 sierpnia br. swoje święto ob-

chodzić będzie Sala BHP Stoczni 
Gdańskiej, będąca własnością NSZZ 
„Solidarność”. W programie dnia 
odremontowanego staraniem na-
szego Związku budynku m.in. stoiska 
interaktywne, pokaz zdjęć historycz-
nych, wycieczka po Stoczni, seanse 
filmowe. Sala BHP w sierpniu 2010 r.,
po czterech latach remontu, została 
otwarta dla zwiedzających. To w niej 
toczyły się rozmowy strajkujących 
z przedstawicielami władz PRL, 31 
sierpnia podpisano Porozumienia 
Sierpniowe, narodziła się „S”.

Musi odejść
NSZZ „S” domaga się dymisji 

Mariana Zembali, ministra zdrowia, 
który w krótkim czasie swojego urzę-
dowania znów dopuścił się złamania 
prawa. Przesłał do konsultacji rozpo-
rządzenie, które zostało uzgodnione 
wyłącznie ze wskazanym przez mi-
nistra związkiem zawodowym, a nie 
jak nakazuje prawo ze wszystkimi 
uprawnionymi organizacjami związ-
kowymi.  Więcej…>>
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ODMROZIĆ płace

Aparaty fotograficzne, lornetki,
albumy przyrodnicze – między innymi 
takie nagrody można wygrać w na-
szym konkursie ekologicznym, orga-
nizowanym wspólnie z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Aby 
wziąć udział w zabawie wystarczy wy-
słać do nas własnoręcznie wykonane 
zdjęcie przedstawiające piękno pol-
skiej, a zwłaszcza pomorskiej przyrody. 
Szczegóły konkursu...>>

Wygraj aparat 
fotograficzny!

PRAWOekologiczny

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

– Będę niezłomny, wierzę 
w dobre współdziałanie z Sej-
mem i Senatem, z Parlamentem 
Europejskim i naszymi przedsta-
wicielami w UE. Wierzę, że ra-
zem będziemy służyli ojczyźnie 
i w przestrzeni krajowej, i mię-
dzynarodowej – mówił w swoim 

Zaprzysiężenie
orędziu prezydent Andrzej Duda 
po akcie zaprzysiężenia 6 sierpnia 
2015 r.

Prezydent tego dnia przejął 
zwierzchnictwo nad siłami zbroj-
nymi a w orędziu podkreślił wagę 
bezpieczeństwa militarnego. 
Zapowiedział m.in. stworzenie 
instytucji, która będzie bronić do-
brego imienia Polski oraz ułatwie-
nia w tworzeniu miejsc pracy, by 
zahamować emigrację.

Przypomnijmy, że przed pierw-
szą turą wyborów prezydenckich 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” podpisała „Umowę pro-
gramową” z kandydatem Prawa 
i Sprawiedliwości Andrzejem 
Dudą i udzieliła mu poparcia.

Więcej…>>

Od lutego 2016 r. okres za-
trudnienia na umowy terminowe 
między tymi samymi stronami nie 
może być dłuższy niż 33 miesiące. 
Ich liczba nie będzie mogła prze-
kraczać trzech, czyli czwarta stanie 
się umową na czas nieokreślony.

To sukces NSZZ „S”, który 
w 2013 r. złożył skargę do Ko-
misji Europejskiej na niewła-
ściwą „implementację norm 
europejskiego prawa pracy” 
w polski porządek prawny 
w kontekście umów na czas okre-
ślony. Komisja wszczęła postę-
powanie, a Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości uznał, że polskie 

rozwiązania dotyczące wypo-
wiadania umów o pracę na czas 
określony są sprzeczne z prawem 
wspólnotowym.

Okres wypowiedzenia umów 
o pracę na czas określony będzie za-
leżny od czasu zatrudnienia – tak jak 
to jest w przypadku umów o pracę 
na czas nieokreślony. Jeśli staż pracy 
w danej firmie wynosi do 6 miesię-
cy, to okres wypowiedzenia wynie-
sie dwa tygodnie. Gdy staż wyniesie 
od pół roku do trzech lat, byłby to 
miesiąc. Obecnie okres wypowie-
dzenia umów na czas określony to 
dwa tygodnie.

Nasz komentarz – obok.

KONIEC ERY ŚMIECIÓWEK?

„Oddajcie nam nasze pienią-
dze” – pod takim hasłem pikieto-
wali 8 sierpnia br. przed Dworem 
Artusa w Gdańsku pracownicy 
gospodarki wodnej. Domagali się 
m.in. podwyżek wynagrodzeń, 
które od 2008 r. są zamrożone. 
– Zajmujemy się ogromnym ma-

jątkiem państwa, ale rząd naszej 
pracy nie docenia. Obserwujemy 
cały czas odpływ kadr z gospodarki 
wodnej – mówił Marcin Jacewicz, 
przewodniczący KZ NSZZ „S” w Re-
gionalnym Zarządzie Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Więcej (foto-
relacja i relacja wideo...>>

Naszym
ZDANIEM

W os ta t -
nich ty-
g o d n i a c h 
j e s t e ś m y 
zaskakiwani 
aktywnością 
p a r l a m e n -
t a r z y s t ó w, 

szczególnie tych ze strony 
rządzącej PO i koalicjanta PSL. 
Okazuje się, że tematy nie do 
załatwienia przez ostatnie 
osiem lat, podnoszone przez 
nas podczas licznych manife-
stacji, w naszych petycjach, 
apelach i skargach do instytu-
cji europejskich oraz problemy 
zgłaszane wspólnie z inspekcją 
pracy do instytucji państwo-
wych, można między wybora-
mi prezydenckimi a parlamen-
tarnymi, załatwić.

Nastąpiły pozytywne zmia-
ny w zakresie dialogu spo-
łecznego. Udało się w trybie 
nadzwyczajnym, przy nadspo-
dziewanym konsensie, uchwa-
lić ustawę o Radach Dialogu 
Społecznego, a poprzedniemu 
prezydentowi ją podpisać.

Udało się też parlamenta-
rzystom nie popsuć kodeksu 
pracy lecz lekko go poprawić. 
Możliwość zawierania umów 
na czas określony ograniczo-
na do 33 miesięcy, to pierwszy 
krok w dobrą stronę. Dotych-
czas było z góry wiadomo, że 
jeśli za zmiany w prawie pracy 
bierze się koalicja rządząca pod 
naciskiem rozmaitych lobby to 
prowadzą one do jego psucia, 
do zapisów na niekorzyść pra-
cowników, dla realizacji nader 
wąskich a wymiernych intere-
sów.

Jako że próba cywilizowania 
umów na czas określony odbiega 
od oczekiwań „S”, oczekujemy 
od nowo wybranego parlamentu 
ostatecznego ich uporządkowa-
nia. Okres 33 miesięcy jako mak-
symalny dla umów terminowych 
jest nazbyt długi.

Jesteśmy liderem w nie-
chlubnej statystyce zawiera-
nia umów na czas określony 
i umów cywilno-prawnych za-
stępujących umowę o pracę.

Będziemy monitorowali, jak 
nowe zapisy zadziałają w prak-
tyce.

Krzysztof Dośla

PIERWSZY 
KROK

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ruszyl-wakacyjny-konkurs-ekologiczny-zrob-zdjecie-wygraj-cenne-nagrody-rzeczowe-2
http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/dokumenty/file_2.pdf
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-minister-zdrowia-musi-odejsc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oddajcie-nam-nasze-pieniadze-pikieta-pracownikow-gospodarki-wodnej


CYTAT tygodnia

Jednym z podstawowych oczekiwań jest to, 
żeby odbudować wspólnotę. Ludzie marzą 

o wspólnocie, jaka powstała w latach 80., 
w czasach „Solidarności”. Dlatego ludzi 

o różnych poglądach proszę o wzajem-
ny szacunek, bez narzucania innym 

swoich praw. Szacunek musi być 
podstawą wspólnoty – tylko 

wtedy uda się Polskę odbu-
dować.

Andrzej Duda, 
prezydent RP 

w orędziu  
z 6 sierpnia br.
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S.Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JÓZEF PIETRZAK, Komisja Rewizyjna 
Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów 
NSZZ „S” przy Oddziale ZRG w Chojnicach

– Należę do „Solidarności” od sierpnia 1980 roku, 
bo tak trzeba. Zapisałem się w czasie strajku w Mosto-
stalu. „Solidarność” nie dokończyła jeszcze swojej re-
wolucji, dlatego jako emeryt nadal należę do Związku 

– żeby zakończyć to, co zaczęliśmy. Niektórzy ludzie, którzy początkowo 
należeli do „Solidarności”, wjechali na plecach robotników do „złotego 
koryta”. To zdrajcy Związku i trzeba ich odsunąć.

ZAPYTAJ prawnika

Dzień wolny za święto 
wypadające w sobotę

HISTORIA tak było

ODWAGA I BEZKOMPROMISOWOŚĆ

Święto powoduje obniżenie 
wymiaru czasu pracy w okre-
sie rozliczeniowym o 8 godzin z 
wyjątkiem świąt przypadających 
w niedzielę. Jest to wynik wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego 
z 2012 r., który za niezgodne z 
konstytucją uznał przepisy róż-
nicujące liczbę dni wolnych od 
pracy. Od 8 października 2012 r., 
tj. od dnia publikacji ww. wyroku, 
pracodawcy znowu muszą odda-
wać pracownikom wolny dzień, 
jeśli święto przypadnie w dzień 
wolny inny niż niedziela z tytułu 
pięciodniowego tygodnia pracy. 
Najczęściej chodzi o sobotę, która 
dla większości pracowników jest 
dniem wolnym. Dzień wolny od 
pracy wyznacza pracodawca do 
końca okresu rozliczeniowego, w 

którym święto 
wypadło.

Czas pracy nie 
może przekraczać 8 
godzin na dobę i prze-
ciętnie 40 godzin w prze-
ciętnie 5-dniowym tygodniu 
pracy w przyjętym okresie roz-
liczeniowym, zaś każde święto 
występujące w okresie rozlicze-
niowym i przypadające w innym 
dniu niż niedziela obniża wymiar 
czasu pracy o 8 godzin. 

W roku 2015 dwa święta wy-
padną w sobotę, będzie to 15 
sierpnia -  Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny oraz 26 
grudnia - drugi dzień Świąt Boże-
go Narodzenia. 
Stan prawny na 11.08.2015 r.

Łukasz Sulej

7 sierpnia 1980 r. za niezależną 
działalność związkową i krytykę 
dyrekcji socjalistycznego zakładu 
pracy ANNA WALENTYNOWICZ, 
kilka miesięcy przed emeryturą, 
została dyscyplinarnie zwolniona 
z pracy w Stoczni Gdańskiej. Spa-
waczka i suwnicowa, przodow-
niczka pracy, współorganizatorka 
obchodów rocznic Grudnia ’70; 
wielokrotnie zatrzymywana, pod-
dawana rewizjom. swoją bezkom-
promisową, prostolinijną postawą, 
uczciwością i dążeniem do prawdy 
zaskarbiła sobie szacunek robotni-
ków.

Wyrzucenie z pracy „zwykłej 
suwnicowej” zmieniło historię PRL. 
14 sierpnia 1980 r. szesnastoty-
sięczna załoga stoczni rozpoczęła 
strajk, żądając m.in. przywrócenia 
Anny Walentynowicz do pracy. Po-
stulat ten został spełniony. Mimo 
to 16 sierpnia 1980 r. Anna Walen-
tynowicz wraz z Aliną Pienkowską 
zatrzymała przy stoczniowej bra-
mie stoczniowców opuszczających 
zakład po zakończeniu strajku 
przez Lecha Wałęsę. Zaczął się 
strajk solidarnościowy, trwający do 
31 sierpnia 1980 r. i zakończony 
podpisaniem Porozumień Sierp-
niowych. 

Anna Walentynowicz, dzia-
łaczka Wolnych Związków Zawo-

dowych Wybrzeża, legenda „Soli-
darności” urodziła się 15 sierpnia 
1929 r. w Równem na Wołyniu.

 Jej los jest symboliczny dla tam-
tego pokolenia: trauma wojny, stra-
ta rodziców w wieku 10 lat, zesła-
nie brata na Wschód, zapatrzenie 
w socjalizm, rozczarowanie do sys-
temu, trwanie w wierze w Boga.

Zginęła tragicznie w katastro-
fie pod Smoleńskiem 10 kwietnia
2010 r.

Pomnik śp. Anny Walentyno-
wicz zostanie odsłonięty w Gdań-
sku Wrzeszczu w dzień jej urodzin 
w sobotę 15 sierpnia o godz. 
16.30 u zbiegu Al. Grunwaldzkiej 
i ul. Waryńskiego, 35 lat po Sierp-
niu ’ 80
Czytaj także:
Bitwa warszawska...>>
Strajk w Stoczni Gdańskiej...>>

W sobotę, 15 sierpnia br., 
o godz. 9 ruszy XXI Maraton 
„Solidarności”. Bieg rozpocznie 
się w Gdyni startem honoro-
wym spod pomnika Ofiar Grud-
nia ’70. Meta – na Długim Targu 
w Gdańsku. Wśród organizato-
rów biegu na tradycyjnym dy-
stansie 42 km i 195 m jest Kazi-
mierz Zimny, brązowy medalista 
Igrzysk Olimpijskich w Rzymie 
(1960 r.).

MARATON Solidarności

W maratonie uczestniczą też członkowie „Solidarności”.
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• Pierwszy półmaraton „Solidar-
ności” odbył się 1981 roku

• Dotychczas rozegrano 8 bie-
gów półmaratońskich (1981-
-94) i 20 pełnych maratonów

• 2:20;18 – czas biegacza Biwo-
ta Kipkorira z Kenii w 2013 r.

• 929 uczestników z 30 państw 
zapisało się na XXI Maraton 
Polpharma „Solidarność”

• Nawet 9 litrów wody może wy-
pić biegacz podczas maratonu.

Lider NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda zwrócił się do prezydenta 
Andrzeja Dudy z wnioskiem, aby 
w rozpisanym na 6 września br. 
referendum dopisać trzy pytania 
na temat wieku emerytalnego, la-
sów państwowych oraz obowiąz-
ku szkolnego sześciolatków. Taki 
wniosek złożyła też Beata Szydło, 
kandydatka PiS na premiera. Prze-
wodniczący „S” argumentował, że 

bez dodatkowych pytań referen-
dum będzie kompromitacją.

Referendum zarządzone przez 
odchodzącego ze stanowiska pre-
zydenta Bronisława Komorowskie-
go od początku budziło wątpli-
wości. Przez pięć lat prezydentury 
Bronisław Komorowski nie popierał 
idei referendum, a jego obóz poli-
tyczny torpedował wszelkie przeja-
wy demokracji bezpośredniej. 

Święto demokracji?

PATRON „S”
16 sierpnia o godz. 13 nastąpi 

uroczystość wprowadzenia reli-
kwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 
patrona NSZZ „S” do kościoła p.w. 
św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku 
Siedlcach (ul. Kartuska 186).

Dzień wcześniej, tj. 15 sierpnia, 
po wieczornej mszy św. o godz. 18 
odbędzie się wieczornica i projekcja 
filmu pt. „Jestem gotowy na wszyst-
ko” (org. KM NSZZ „S” Remontowa 
Shipbuilding SA, ZRG NSZZ „S”, 

IPN i ks. proboszcz parafii p.w. św.
Franciszka z Asyżu). W wieczornicy 
wezmą udział m.in. Jan Marczak, 
przyjaciel bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
i świadek w jego procesie beatyfi-
kacyjnym, Józef Popiełuszko, brat 
ks. Jerzego, ks. prałat Andrzej Ka-
kareko, kanclerz Kurii Metropolitar-
nej w Białymstoku, kustosz relikwii 
bł. ks. Jerzego i dr Karol Nawrocki, 
naczelnik Biura Edukacji Publicznej 
IPN w Gdańsku.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/powstrzymana-bolszewicka-pooga-rok-1920
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/14-sierpnia-1980-r-wybucha-strajk-w-stoczni-gdanskiej
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