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Tyle firm przeszło w ciągu roku na elastyczny czas pracy. PIP alarmuje, iż są pracodawcy, 
którzy przyjęli zasadę, że do negocjacji czasu pracy zapraszają tylko wskazanych przez 
siebie „przedstawicieli” pracowników.  
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POLSKA SOLIDARNA 
jest możliwa
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Jeszcze można 
wesprzeć 
tegorocz-
ną edycję 
Funduszu 
Stypendial-
nego NSZZ 
„Solidar-
ność”. 
Więcej...>>

W sierpniu  
KOLEJNE STYPENDIA

Ludzie morza w akcji
Komitet Bałtycki Sekcji Transpor-

tu Morskiego Europejskiej Federacji 
Transportowców (ETF) postanowił, 
że od 1 do 5 września br. odbędzie 
się Bałtycki Tydzień Kampanii. Akcja 
obejmie porty Morza Bałtyckiego 
i Norwegii. Wezmą w niej udział 
wszystkie afiliowane w ETF i ITF
związki zawodowe portowców  
i marynarzy. Cel akcji to godne wa-
runki pracy i płacy ludzi morza. 

 
ECS otwiera drzwi 

Ceremonia otwarcia Europej-
skiego Centrum Solidarności na 
pl. Solidarności rozpisana jest na 
30 i 31 sierpnia br. W programie 
m.in. indywidualne zwiedzanie 
wystawy stałej i wystawy czaso-
wej „Solidarność. Przygody idei”, 
prezentacja biblioteki, warszta-
ty. 31 sierpnia po południu pre-
zydent Bronisław Komorowski 
zasadzi Dąb Wolności obok Sali 
BHP i oficjalnie otworzy ECS. 
 
Karta zostaje? 

Po czterech latach uzgodnień 
premier i minister edukacji wyco-
fali się z nowelizacji Karty nauczy-
ciela – informuje DGP, gdyż rząd 
w roku wyborczym samorządów 
nie chce rozpoczynać wojny z na-
uczycielami. Także samorządow-
com nie jest na rękę, by ten temat 
był poruszany przed wyborami. 
Jednak MEN i tak dokonuje zmian 
w karcie przy nowelizacji prawa 
oświatowego, wprowadzając 
możliwość zatrudniania w szko-
łach asystentów, do których nie 
stosuje się karty. 

Naszym
ZDANIEM

Jakże aktu-
alnie brzmią 
słowa Uchwały 
programowej 
I Krajowego 
Zjazdu Delega-
tów NSZZ „S”, 
stanowiącej 

sedno przesłania Sierpnia 1980 
r.: „Złączył nas protest przeciw-
ko niesprawiedliwości, naduży-
ciom władzy i zmonopolizowa-
niu prawa do określania dążeń 
całego narodu. Złączyło nas od-
rzucenie kłamstwa w życiu pu-
blicznym”. Wszystkie zjawiska, 
z którymi mieliśmy do czynienia 
na początku drogi „Solidarno-
ści”, wciąż istnieją.

Z goryczą trzeba stwierdzić, 
że nie są przestrzegane normy 
konstytucyjne, że dialog spo-
łeczny zapisany w konstytucji 
jest deptany, a więzi społeczne 
niszczone. Pusto brzmi arty-
kuł 20 Konstytucji RP, mówiący 
o społecznej gospodarce rynko-
wej i nie znajduje dziś pełnego 
wypełnienia w rzeczywistości.

Jak drwina brzmi artykuł 
24, mówiący, że praca znajduje 
się pod ochroną RP. Jak wyglą-
da ta ochrona? My, związkow-
cy, mamy z tym do czynienia 
na co dzień. Polski pracownik 
staje się przedmiotem szanta-
żu – albo pracujesz na umo-
wie śmieciowej, albo wcale. 
Albo pracujesz na czarno, albo 
w ogóle. Jedyną alternatywą 
pozostaje wyjazd za granicę.

Praca jest dla człowieka, 
człowiek nie może być in-
strumentem, ale podmiotem 
w procesie pracy. Kształto-
wanie polskiej rzeczywistości 
musi się odbywać w dialogu 
społecznym z udziałem tych, 
którzy reprezentują wszystkich 
pracujących, a dobro ojczyzny 
leży im na sercu. Domagamy 
się głośno, aby państwo służy-
ło obywatelowi, a nie panowa-
ło nad nim.

W Polsce obywatel nadal 
jest traktowany przedmioto-
wo, a nie podmiotowo. Pań-
stwo nigdy nie może być utoż-
samiane z jedną organizacją 
polityczną. 

Polska Solidarna nadal jest 
możliwa, zacznijmy ją budować.

Krzysztof Dośla

PAŃSTWO 
MA SŁUŻYĆ!

W wyniku wydarzeń bez pre-
cedensu w Europie Środkowo-
-Wschodniej, czyli fali strajków, 
która  w 1980 roku przetoczyła 
się przez kraj, powstał Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”, skupiający blisko 
10 milionów Polaków, budujących 
alternatywny wobec totalitarnego 
systemu porządek. 

Zapraszamy na uroczystości 
w 34 rocznicę strajków Sierpnia 
’80 i powstania naszego Związku. 
30 sierpnia – Gdynia: godz. 10 
– złożenie wiązanek kwiatów pod 
pomnikiem Ofiar Grudnia ’70 przy
przystanku SKM Gdynia Stocznia; 
godz. 11 – uroczystość wręczenia 
honorowych odznaczeń bohate-
rom strajków sierpniowych (bu-
dynek Zarządu Portu Gdynia – ul. 

Rotterdamska); godz. 16.30 – 
msza św. w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, odsło-
nięcie i poświęcenie pomnika ks. 
prałata Hilarego Jastaka, kapelana 
„S”. 31 sierpnia – Gdańsk: godz. 
11 – msza św. w bazylice pw. św. 
Brygidy i wprowadzenie relikwii 
św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki; złożenie kwiatów pod 
pomnikiem ks. prałata Henryka 
Jankowskiego; złożenie kwiatów 
przy Bramie nr 2 Stoczni Gdań-
skiej; następnie spotkanie w Sali 
BHP Stoczni Gdańskiej i wystąpie-
nia  Piotra Dudy, przewodniczą-
cego NSZZ „S”, Krzysztofa Dośli, 
przewodniczącego ZRG NSZZ „S”. 
Serdecznie zapraszamy. 
Inne uroczystości i wydarzenia 
w Regionie, czytaj więcej...>>

SIERPIEŃ 1980 
– początek drogi

Jaka jest przyszłość dialogu 
społecznego? Jak zrealizować po-
stulaty Sierpnia ’80? Na te pyta-
nia starali się znaleźć odpowiedź 
uczestnicy konferencji „Przesłanie 
Sierpnia – zdrowie, praca, rodzi-
na, bezpieczeństwo – dziś” we 
wtorek w szczelnie wypełnionej 
słuchaczami stoczniowej Sali BHP.

W spotkaniu z cyklu „Polska So-
lidarna Lecha Kaczyńskiego” uczest-
niczyli m.in.: Jarosław Kaczyński, 
prezes PiS, Piotr Duda, lider „Solidar-
ności”, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S” Krzysztof Dośla oraz profesoro-
wie – socjolog Józefina Hrynkiewicz,
prawnik Jakub Stelina i Stephane 
Portet, ekspert związkowy.

Zdaniem prof. Stephane’a 
Porteta wynagrodzenie nie jest 
tylko kosztem, ale też dochodem, 

generuje sprzedaż i konsumpcję, 
a niskie płace są barierą rozwoju.

– Wydajność polskiego pracow-
nika sięga 74 proc. średniej euro-
pejskiej. Ale płace netto to tylko 32 
proc. poziomu europejskiego. Ozna-
cza to, że można znacząco podnieść 
wynagrodzenia, nie ryzykując utraty 
konkurencyjności gospodarki – prze-
konywał naukowiec.

– Dziś pracownik jest niechcia-
nym kosztem prowadzenia bizne-
su, ograniczającym zyski. Ta de-
gradacja dokonała się na naszych 
oczach – mówiła socjolog Barbara 
Fedyszak-Radziejowska, uczest-
niczka panelu o dialogu społecz-
nym, prowadzonego przez Jacka 
Rybickiego z gdańskiej „S” z udzia-
łem także Jarosława Kaczyńskiego 
i Piotra Dudy. Więcej...>>

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=36
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polska-solidarna-lecha-kaczynskiego-zapraszamy-na-konferencje/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/34-rocznica-strajkow-w-1980-roku-powstania-nszz-solidarnosc-program-obchodow-rocznicowych/
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
 

„Solidarność” jest fenomenem, który pojawił się jako 
realna siła. Solidarność jako wartość pojawiała się 

w dziejach Polski w szczególnych momentach. 
Pojawienie się tego rodzaju zjawiska daje 

Polakom siłę i motywację do działania, 
często bardzo zdeterminowanego, czę-

sto bardzo ryzykownego, ale zawsze 
popychającego polskie sprawy do 

przodu.
Jarosław Kaczyński 
podczas konferencji 
„Przesłanie Sierpnia 

– zdrowie, praca, 
rodzina, bez-
pieczeństwo 

– dziś” 

PRL SIĘ BRONI

ZAPYTAJ prawnika

WYPOWIEDZENIE 
ZLECENIA

PAWEŁ PIEKARCZYK – 
zapraszamy na koncert

Paweł Piekarczyk dla „Solidar-
ności” – to tytuł koncertu, który 
zagra dla nas w Sali BHP autor 
Śpiewnika Oszołoma. Zaprasza-
my do Sali BHP 29 sierpnia na 
godz. 19. Wstęp wolny.

Paweł Piekarczyk to znany 
bard strefy wolnego słowa, a jed-
nocześnie matematyk i poeta.

 Więcej…>>

BOGDAN BROŻEK, przewodniczący KZ NSZZ 
„S” w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości 
Komunalnych

– Do „Solidarności” zapisałem się w 1980 r. W ni-
by liberalnej gospodarce prawa pracownicze nie są 
szanowane, więc wróciłem do Związku. Chciałem coś 
robić pozytywnego dla zakładu i dla ludzi. Moim naj-

ważniejszym celem będzie walka o utrzymanie zakładu pracy. Inny waż-
ny cel to wzmocnienie organizacji związkowej. Ostatnio pozyskaliśmy 
pięciu nowych członków.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gdańsku zaprasza pracodaw-
ców do wzięcia udziału w nowych 
projektach. Odkrywcy Talentów to 
propozycja dla przedsiębiorców za-
interesowanych zorganizowaniem 
bezpłatnego, trzymiesięcznego 
stażu. Koszty związane z jego or-
ganizacją (wynagrodzenie stażysty, 
w postaci stypendium) w całości 
pokrywa urząd pracy. Staż to jeden 
z najskuteczniejszych sposobów 
budowania firmowych kadr i jest
ciekawym rozwiązaniem dla same-
go kandydata, który w ten sposób 

może nabyć praktyczną wiedzę. 
Zgłoszenia o zorganizowanie sta-
żu są na stronie internetowej PUP. 
Należy je składać w kancelarii PUP 
w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9, II 
piętro, pok. 214.

Szkolenia szyte na miarę to 
program dedykowany pracodaw-
com, którzy przed zatrudnieniem 
nowego pracownika chcieliby 
skierować go najpierw na bez-
płatne, specjalistyczne szkolenie 
(zakres kursu, jego program oraz 
instytucję szkoleniową wybiera 
przedsiębiorca). 

PUP odkrywa talenty

17 sierpnia 1980 roku ks. pra-
łat Hilary Jastak nie czekając na 
zgodę władz, przekroczył bramę 
Stoczni im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni by odprawić mszę świętą 
dla strajkujących robotników. Tej 
samej niedzieli odprawił też mszę 
polową w gdyńskim porcie. – Jeśli 
Bóg z nami, któż przeciwko nam? 
– zdawał się przypominać strajku-
jącym słowa św. Pawła z Tarsu. 

Kapłan, Kaszuba, Honorowy 
Obywatel Miasta Gdyni i Miasta 
Kościerzyny, kapelan AK, wiel-
ki patriota, nigdy nie zostawił 
swych podopiecznych. W lipcu 
1949 r. został proboszczem pa-
rafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Gdyni. W tragicznym 
Grudniu ’70 niósł pomoc i pocie-
szenie rodzinom ofiar. W stanie

Kapelan „Solidarności”

wojennym udzielał pomocy repre-
sjonowanym i ukrywającym się 
działaczom podziemia. W Gdyni 
w sobotę odsłonięty zostanie jego 
pomnik – przy kościele, w którym 
był duszpasterzem i w którym po 
śmierci spoczął.

Zlecenie jest oparte na wza-
jemnym zaufaniu. Zarówno da-
jący zlecenie, jak i przyjmujący 
zlecenie ma prawo do wypowie-
dzenia umowy w każdym czasie. 
Powyższe uprawnienie przysługu-
je niezależnie od tego, czy umo-
wa została zawarta na czas ozna-
czony czy nieoznaczony. Należy 
jednak pamiętać, że przy zleceniu 
dopuszczalne jest ograniczenie 
uprawnienia do wypowiedzenia 
tylko w przypadku zaistnienia 
ważnego powodu, tj choroby, 
zmiany sytuacji życiowej, nieotrzy-
mania zaliczki, uargumentowanej 
utraty zaufania itp. 

Oświadczenie woli o wypowie-
dzeniu umowy nie wymaga żadnej 
szczególnej formy. Jeżeli umowa 
zlecenia została zawarta na piśmie 
lub w innej formie szczególnej, 
wypowiedzenie powinno zostać 

stwierdzone 
pismem dla 
celów dowodo-
wych.

Wypowiedzen i e 
zlecenia następuje ze 
skutkiem natychmiasto-
wym. Zobowiązanie wygasa 
z chwilą złożenia oświadczenia 
o wypowiedzeniu. Możliwe jest 
określenie w oświadczeniu innego 
termin ustania umowy. Ponadto 
strony mogą w umowie przewi-
dzieć okres wypowiedzenia. 

Skutki wypowiedzenia zlecenia 
w sferze majątkowej są uzależnio-
ne od tego, która ze stron dokonu-
je wypowiedzenia, a także od tego, 
czy umowa zlecenia miała charak-
ter odpłatny oraz czy wypowiedze-
nie nastąpiło z ważnego powodu. 
Stan prawny na 26.08.2014 r.

Łukasz Sulej 
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W 1980 r. sytuacja dzięki spo-
łecznej determinacji definitywnie
wymknęła się władcom PRL z rąk. 
15 sierpnia 1980 r. w południe 
władze blokują łączność Wybrze-
ża z resztą Polski. Dzień później 
szef MSW Stanisław Kowalczyk 
powołuje sztab operacji „Lato 
’80”; kierownikiem sztabu zosta-
je gen. Bogusław Stachura (MO), 
jego zastępcami – płk Władysław 
Ciastoń (SB) i gen. Józef Beim 
(MO). Analogiczne sztaby po-
wstały na szczeblu wojewódzkim. 
We wszystkich strukturach MSW 
wprowadzono stan podwyższonej 
gotowości, wstrzymano urlopy, 
skoszarowano jednostki ZOMO, 
nasilono działania operacyjne SB.

17 sierpnia 1980 r. od rana wła-
dze podejmują próby przerwania 
strajku w stoczni, a dyrekcja  przez 
megafony nakłania stoczniowców 
do podjęcia pracy, z helikoptera 
zrzucane są ulotki.  18 sierpnia 
wieczorem w Gdańsku zbiera 
się Plenum KW PZPR z udziałem 
przewodniczącego Rady Państwa 
Henryka Jabłońskiego, członka 
BP KC PZPR Stanisława Kani i wi-
cepremiera Tadeusza Pyki. Padają 
wypowiedzi o anarchii i działaniu 
sił antysocjalistycznych. Dowódca 
Marynarki Wojennej adm. Ludwik 
Janczyszyn oznajmia, że wojsko 
nie uczyni niczego, co mogłoby 
zachwiać jego więź ze społeczeń-
stwem.

20 sierpnia 1980 r. SB za-
trzymuje kilkudziesięciu działa-
czy opozycji demokratycznej. 24 

sierpnia 1980 r. pod presją Mo-
skwy powołany zostaje sztab: 
premier Józef Pińkowski, wice-
premier Mieczysław Jagielski oraz 
gen. Wojciech Jaruzelski (MON) 
i gen. Mirosław Milewski (MSW). 
Sztab ma za zadanie przygotowa-
nie planu zdławienia protestów 
robotniczych siłą. Biuro Politycz-
ne KC KPZR powołuje komisję ds. 
Polski.

W tym czasie Prymas Stefan 
Kardynał Wyszyński przyjął człon-
ka Biura Politycznego KC PZPR 
Stanisława Kanię, odpowiedzial-
nego za nadzór polityczny nad SB, 
a 25 sierpnia 1980 r. w Klarysewie 
złożył wizytę Edwardowi Gierko-
wi, przestrzegając przed siłowym 
rozwiązaniem sporu. Tego dnia 
bowiem kierownik Sztabu MSW 
zarządza: „Odwołać wszystkich 
funkcjonariuszy i pracowników 
resortu z urlopów. Skoszarować 
ZOMO i słuchaczy wszystkich 
szkół resortu”. Biuro Polityczne 
KC PZPR rozpatruje możliwość 
opanowania portów Północnego 
i w Świnoujściu przez MO. Włady-
sław Kruczek z Centralnej Komisji 
Kontroli Partyjnej mówi: „Trzeba 
zastanowić się nad ogłoszeniem 
stanu wyjątkowego, zacząć bro-
nić władzy”.

31 sierpnia o godz. 16.40 MKS 
i delegacja rządowa podpisują po-
rozumienie. 13 września 1980 r. 
Komitet Obrony Kraju decyduje 
o podjęciu przygotowań do stanu 
wojennego.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pawel-piekarczyk-zapraszamy-na-koncert/
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