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170 tysięcy
Tyle ofert pracy pojawiło się w internecie w czerwcu br. Jest to wzrost ogłoszeń 
o 4,5 proc. w stosunku do roku ubiegłego. iBiS
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Miesiąc krwiodawstwa 
Od 9 lat dla członków „S” sier-

pień jest Miesiącem Honorowego 
Krwiodawstwa „S”. Jest to wyraz 
wdzięczności za pontyfikat Jana
Pawła II i Jego naukę. Z krwi korzy-
sta ponad 2 mln chorych i nie da 
się jej niczym innym zastąpić. Krew 
można oddawać w Regionalnych 
Centrach Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa. Oddając krew prosimy 
poinformować punkt poboru, że 
oddajemy ją w ramach akcji Dni 
Honorowego Krwiodawstwa „S”. 
Więcej...

Pracują „na czarno” 
Przyczyn podejmowania niele-

galnej pracy jest wiele i winę za 
to ponoszą zarówno pracodaw-
cy, jak i pracownicy tak ustalili 
inspektorzy pracy z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Gdańsku. W 
ubiegłym roku w naszym woje-
wództwie nielegalnie pracowało 
1307 osób. Nadal zdarza się, że 
pracodawcy nie chcą płacić skła-
dek na ubezpieczenia społeczne. 
Więcej...>>

Napoje 
dla pracowników

Z obowiązujących przepisów 
dotyczących profilaktycznych
napojów i posiłków wynika, że 
pracodawca zapewnia napoje 
pracownikom m.in. zatrudnionym 
przy pracach na otwartej prze-
strzeni przy temperaturze otocze-
nia powyżej 25 st. C, a także na 
stanowiskach pracy, na których 
temperatura przekracza 28 st. C 
(np. biuro, magazyn). 

Więcej...>>

Pod koniec sierpnia 
zostaną wręczone 
stypendia z Fundu-
szu Stypendialnego 
NSZZ „S”. Zachę-
camy do wsparcia 
uzdolnionej i ak-
tywnej młodzieży 

z województwa pomorskiego.  

Stypendia „S”
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Płaca minimalna 2100 zł?

Trwają konsultacje nad mi-
nimalnym wynagrodzeniem na 
2018 rok. 6 czerwca br. rząd za-
rekomendował podwyższenie 
płacy minimalnej w przyszłym 
roku do poziomu 2080 zł brutto, 
czyli o 80 zł więcej, a minimalnej 
stawki godzinowej z 13 do 13,50 
zł. Zdaniem NSZZ „Solidarność” 
pensje powinny wzrosnąć do 
2160 zł, co stanowiłoby 48 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia. 
Pracodawcy z Rady Dialogu Spo-
łecznego chcieli, aby płaca mini-
malna wzrosła jedynie o ustawo-
wy wskaźnik, czyli do 2050 zł. Pod 
koniec lipca, pod naciskiem stro-
ny związkowej, Ministerstwo Ro-

dziny, Pracy i Polityki Społecznej 
zaproponowało wzrost minimal-
nej pensji o 100 zł, czyli do 2100 
zł, a stawki godzinowej do 13,70 
zł, co jednak nadal jest poniżej 
oczekiwań NSZZ „S”. Ostateczną 
decyzję Rada Ministrów podejmie 
do 15 września br., aczkolwiek 
uzależnia ją od porozumienia 
z Radą Dialogu Społecznego. 

GUS podaje, że liczba pracow-
ników otrzymujących minimalną 
płacę wynosi ok. 1,4 mln. Jest ich 
zapewne znacznie więcej, gdyż w 
badaniach nie brane są pod uwa-
gę osoby zatrudnione w firmach
małych, poniżej 10 pracowników.  
Więcej...>>

Za nami już 
rozstrzygnięcia 
dotyczące XV 
edycji Funduszu 
Stypendialnego 
NSZZ „Solidar-
ność” w Gdań-

sku (w skład Kapituły Funduszu 
wchodzą: Anna Kocik, Renata 
Tkaczyk, Stefan Gawroński i niżej 
podpisany). W tym roku przyzna-
liśmy ich łącznie 32, w tym dwa 
dla uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej im. NSZZ „Solidarność” 
w Wąglikowicach k. Kościerzyny, 
dwa dla uczniów szkoły im. Boha-
terów Grudnia 1970 w Łęgowie 
k. Pruszcza Gdańskiego i dwa dla 
uczniów - laureatów piątej edycji 
konkursu muzycznego „Polska 
– moje miejsce, mój kraj”. Wrę-
czenie stypendiów odbędzie się, 
zgodnie z tradycją, podczas uro-
czystego posiedzenia Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” 31 sierpnia, który od 
początku wspiera ten Fundusz.

To inicjatywa, która przynosi 
i uczniom, i ich rodzinom, ale 
także nam, ludziom „Solidar-
ności” wiele radości i nie ma co 
ukrywać wzruszeń. Oto speł-
niamy biblijną zasadę, „jedni 
drugich brzemiona noście”. A to 
jedna z podstaw idei „Solidarno-
ści”. I, jak często mówimy, talen-
ty rodzą się wszędzie. Obowiąz-
kiem dorosłych jest stworzyć 
im szansę rozwoju, przynieść 
tak ważną czasami nadzieję, że 
nie są sami. Że czasami rodziny 
wielodzietne, z mniejszymi za-
robkami, mogą liczyć na takie 
dodatkowe wsparcie. A kryte-
rium dochodowości na członka 
rodziny, oprócz bardzo dobrych 
ocen i zachowania, jest ważne 
przy rozpatrywaniu wniosków.

A w tym roku to jubileuszo-
wa, XV edycja. Łącznie przyzna-
liśmy do tej pory 602 stypendia, 
czyli, mówiąc po wojskowemu, 
jakbyśmy wyróżnili batalion 
uczniów i to z kompanią i plu-
tonami zabezpieczenia. Stąd 
też wydajemy specjalną publi-
kację no i zachęcamy do wpłat. 
Ten Fundusz funkcjonuje dzięki 
ofiarności ludzi – struktur „S”,
osób indywidualnych, czasami 
firm. Każde 100 zł jest ważne
i je odnotowujemy. Szczegóły 
znajdują się na stronie interne-
towej Zarządu Regionu.

Wojciech Książek

FUNDUSZ 
STYPENDIALNY

Naszym
ZDANIEM

Frans Timmermans, wice-
przewodniczący Komisji Eu-
ropejskiej, 26 lipca, podczas 
„słynnej” konferencji na temat 
reformy sądownictwa w Polsce, 
uznał, że zróżnicowanie wieku 
emerytalnego sędziów jest po-
gwałceniem traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej oraz 
Dyrektywy w sprawie równości 
płci w zatrudnieniu. Dotych-
czas UE nie przeszkadzała pol-
ska konstytucja, dopuszczająca 
zróżnicowany wiek emerytal-
ny kobiet i mężczyzn. Kiedy 
wchodziliśmy do UE nikt tego 
nie negował. Sprawa stała się 
kontrowersyjna, po rozpoczęciu 
wprowadzania przez rząd RP re-
formy sądownictwa.

Przewodniczący „Solidarno-
ści” Piotr Duda nie ma wątpliwo-
ści, że unijni urzędnicy nie mają 
prawa do ingerencji w wewnętrz-

ne sprawy Polski. Odpowiedzią 
na wystąpienie Timmermansa 
jest list przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” wystosowany do 
Jeana-Claude Junckera, przewod-
niczącego KE w sprawie wcho-
dzącej od 1 października br. re-
formy wieku emerytalnego. 

– Chcemy jednoznacznej de-
klaracji jakie jest stanowisko KE 
w sprawie reformy wieku emery-
talnego, tak aby Polacy dokład-
nie wiedzieli, czy wchodzące od 
1 października rozwiązania nie 
staną się przypadkiem powodem 
kolejnej groźby nałożenia sank-
cji. Czy słowa wiceprzewodniczą-
cego Timmermansa rzeczywiście 
kwestionują wprowadzenie zróż-
nicowanego wieku emerytalnego 
dla kobiet i mężczyzn, a jeśli tak, 
to czy są one oficjalnym stanowi-
skiem Komisji Europejskiej? – pi-
sze w swoim liście Piotr Duda. 

Czy Unia chce podwyższyć 
nam wiek emerytalny?

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ministerstwo-proponuje-korekte-w-gore-pensji-minimalnej-ciagle-ponizej-oczekiwan-nszz-s
https://www.tysol.pl/a9782-Oddaj-krew-w-sierpniu%21
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dlaczego-pracuja-na-czarno
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-upaly-pracownikom-naleza-sie-napoje


CYTAT tygodnia
Warszawiacy, mimo tego, że nie otrzymali pomocy, 

że nie mieli broni, że byli osamotnieni, że byli 
miażdżeni, walczyli przez 63 dni, często gołymi 

rękami. Walczyli o każdą piędź ziemi, o każdą 
cegłę swojego miasta. Walczyli o dumę, 

o Boga, honor i ojczyznę, których nie 
udało im się zabrać. Było warto, bo 

powstanie, które w efekcie pro-
wadzi do wolnej Polski, nie jest 

przegrane. A do takiej Polski 
one doprowadziły.

Andrzej Duda 
Warszawa, 

 31 lipca 2017 r., 
Plac  

Krasińskich

PRAWO NA  
WAKACJACH (cz. I)

Na
WAKACJE :)

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 31 (334) 2 SIERPNIA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca: Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ANNA SAWICKA, przewodnicząca 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Państwowej Operze Bałtyckiej

– Prawa pracownicze są jednymi z najważniejszych 
praw człowieka. Niestety,  po 1989 roku te prawa wy-
mknęły się społeczeństwu spod kontroli. Dopiero teraz 
ludzie zaczynają dostrzegać, że pod tym względem je-

steśmy poza Europą. Należąc do Związku, mogę walczyć o dorównanie 
do państw europejskich w poszanowaniu praw pracowniczych. Polscy 
muzycy są przykładem wręcz niewolnictwa, na które zezwala bardzo 
złe prawo. Jedyna możliwość, jaką widzę, to naciskanie na polityków 
przez duży ogólnopolski związek zawodowy. Takim związkiem jest „So-
lidarność”. Uważam to za postawę patriotyczną i obywatelską.

Powstanie warszawskie to 
bezprzykładne męstwo, bezmiar 
heroizmu, poezja i wielka nieza-
bliźniona nigdy rana. Nie osią-
gnęło zwycięstwa militarnego, 
ale wpisało się w wielką   historię. 
Powstanie było przykładem, by-
śmy – choć pokonani – nie ulegli. 
Polityczna i militarna klęska, dzię-
ki postawie kolejnych pokoleń, 
które nie godziły się z sowiecką 
dominacją i pamiętały o krwi, 
która za wolną Polskę została 
przelana, przerodziła się po pół-
wieczu w zwycięstwo. 

1 sierpnia 1944 roku 35 tysię-
cy chłopców i dziewcząt z bia-
ło-czerwonymi opaskami i pod  
byle jaką bronią stawili się na 
punkty zborne. Generał „Bór” 

Komorowski zdecydował: „Tak 
– Godzina W!”. O godzinie 17. 
żołnierze Państwa Podziemnego 
uzbrojeni w steny, granaty, bu-
telki z benzyną, biało-czerwone 
opaski i honor, wybiegli z war-
szawskich bram w nadziei, że Ar-
mia Czerwona przekroczy Wisłę, 
a oni wystąpią jako gospodarze 
stolicy i wolnej Polski. 

Ze względu na fatalne rozkazy 
wydane w przeddzień powsta-
nia, m.in. odesłanie do okręgów 
wschodnich partii uzbrojenia 
wraz z amunicją (900 pistoletów 
maszynowych) i wycofanie żoł-
nierzy z Woli i Ochoty, położenie 
oddziałów AK, a szczególnie lud-
ności cywilnej było fatalne. 

Sowieci stali nad Wisłą patrząc 
na agonię Wolnej Polski. Próba 
pomocy podjęta bez wsparcia 
przez „kościuszkowców” zakoń-
czyła się fiaskiem. Naziści mogli
spokojnie dokończyć dzieła znisz-
czenia. 

Kogo straciliśmy? Wystarczy 
spojrzeć na archiwalne zdjęcia 
pięknych dziewcząt, „małych 
dziewczynek z AK”, wspaniałych 
chłopców z biało-czerwonymi 
opaskami na ramionach. Za pra-
gnienie wolności przyszło im pła-
cić najwyższą cenę. 

Brudny basen, odpadający 
tynk ze ścian, brudne urządzenia 
sanitarne – co zrobić w sytuacji, 
gdy w czasie wakacyjnego wy-
jazdu okaże się, że biuro podróży 
nie wywiązało się z umowy.

Gdy standard usług turystycz-
nych jest niższy od tego wskaza-
nego w umowie, klient ma prawo 
do złożenia reklamacji. Zgodnie z 
art. 16b ustawy o usługach tury-
stycznych, jeśli w trakcie impre-
zy turystycznej klient stwierdza 
wadliwe wykonanie umowy, na 
przykład standard hotelu jest niż-
szy niż wynika to z umowy, po-
winien niezwłocznie zawiadomić 
o tym fakcie rezydenta lub orga-
nizatora wyjazdu. 

Po przyjęciu zgłoszenia, jesz-
cze w trakcie trwania wyciecz-
ki organizator jest obowiązany 
zapewnić standard określony w 
umowie, a jeśli okaże się to nie-
możliwe:
1. wykonać w ramach tej imprezy 

odpowiednie świadczenia za-
stępcze bez obciążania klienta 
dodatkowymi kosztami,

2. obniżyć odpowiednio cenę, 
jeśli jakość świadczenia za-
stępczego jest niższa od jako-

ści usługi 
przewidzia-
nej w umowie,

3. zapewnić klien-
towi powrót do 
miejsca rozpoczęcia 
imprezy turystycznej lub 
do innego uzgodnionego 
miejsca w warunkach nie gor-
szych niż określone w umowie 
jeżeli wykonanie świadczeń 
zastępczych jest niemożliwe 
albo klient z uzasadnionych 
powodów nie wyraził na nie 
zgody.
Niezależnie od zawiadomienia 

złożonego w trakcie wycieczki, 
klient może złożyć organizatoro-
wi reklamację, zawierającą opis 
uchybień w sposobie wykonania 
umowy oraz określenie swojego 
żądania, w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia zakończenia 
wycieczki.

Jeśli w ciągu 30 dni, od dnia 
złożenia reklamacji, organizator 
turystyki nie ustosunkuje się na 
piśmie do jej treści uważa się, że 
uznał reklamację za uzasadnio-
ną.
Stan prawny na 1.08.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Kolory szlaków 
turystycznych

W Polsce mamy ponad 72 tys. 
km znakowanych szlaków pieszych, 
rowerowych, konnych, kajakarskich 
i narciarskich. Szlaki piesze ozna-
kowane są na białym tle w pięciu 
kolorach: czerwonym, niebieskim, 
zielonym, żółtym i czarnym. Szlaki 
rowerowe mogą mieć tło poma-
rańczowe i posiadać numer zamiast 
koloru. Wbrew różnym opiniom 
kolory szlaków nie oznaczają ich 
trudności, poza trasami narciarski-
mi. Niemniej przyjęło się, że szlak 
czerwony jest szlakiem głównym, 
najbardziej wartościowym, cieka-
wym, jak np. z Sopotu do Wejhe-
rowa, czy z Żarnowca do Łeby, ale 
już z Gdańska do Gdyni wzgórzami 
Trójmiasta wiedzie szlak żółty, który 
uznawany jest za szlak łącznikowy. 
Szlak niebieski ma być drugim pod 

względem ważności i długości, jak 
ten z Krokowej do Juraty, z Sopotu 
do Kartuz, Starogardu do Gniewa. 
Kolor zielony ma doprowadzać do 
charakterystycznych miejsc. Szlak 
czarny jest słabo widoczny, zwłasz-
cza nocą, więc stosuje się go jako 
łącznik, bywa też szlakiem głów-
nym, np. na trasie Tczew – Nowe, 
czy Sopot – Sierakowice, wiodąc 
przez Szymbark. Do zasady szlaku 
głównego i podrzędnego bardziej 
restrykcyjnie podchodzi się w gó-
rach, jednak coraz częściej odstę-
puje się od niej, przestrzegając 
jedynie tego, aby dwa szlaki tej 
samej barwy nie krzyżowały się 
w żadnym punkcie.

Żołnierze Batalionu „Kiliński” 
sfotografowani podczas 
powstańczego pogrzebu 
na ul. Zgoda
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Około 80 
osób, członkowie 
i ich rodziny z Ko-
misji Zakładowej 
NSZZ „Solidar-
ność” w Federal 
Mogul Bimet S.A. 
spędzało wakacje 
w Kudowie Zdrój. 
Zwiedzali Park 
Narodowy Błęd-
ne Skały, Sztolnię 
Walimską Włodarz, Muzeum Górnictwa, gdzie jechali podziemną ko-
lejką, pierwszą tego typu atrakcją w Polsce. Bardzo podobały się im 
formacje skalne w Parku Narodowym Gór Stołowych. W programie wy-
jazdu była też czeska Praga, gdzie zwiedzano Hradczany, Most Karola, 
średniowieczny praski zegar...

Więcej...>>

Związkowcy na wakacjach
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/federal-mogul-bimet-w-gorach-stolowych
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