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

32 mld USD
Tyle wynosi roczny obrót grup przestępczych z handlu ludźmi oszacowany w raporcie 
MSWiA wg danych Europolu i Eurostatu. W latach 2010-12 w krajach UE ofiarami tego
procederu padło 30 tys. osób.  
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O Konstytucji
25 sierpnia br. odbędzie się 

w historycznej Sali BHP w Gdań-
sku pierwsza debata konstytucyj-
na. W debacie będzie uczestni-
czyła reprezentacja NSZZ „S”. Tym 
samym rozpocznie się cykl dysku-
sji i debat o ustroju państwa, które 
mają doprowadzić do referendum 
konstytucyjnego. Punktem wyjścia 
będzie obywatelski projekt kon-
stytucji z lat 90. współautorstwa 
NSZZ „S”. Więcej...>>

Bezrobocie 7,1 proc.
Stopa bezrobocia w lipcu br., 

w zestawieniu z czerwcem nie 
zmieniła się i wyniosła 7,1 proc.  
w skali kraju i 5,9 proc. w woj. po-
morskim. W porównaniu do ub.r. 
była niższa o 1,4 proc. w skali kra-
ju, a o 1,5 proc. na Pomorzu. 

Realizować porozumienie
Nad brakiem dialogu z rzą-

dem, niewypełnianiu porozumień 
płacowych i zmianami, które nie-
sie ze sobą nowe Prawo wod-
ne debatowali w Gdańsku 7-8 
sierpnia br. związkowcy z Rady 
Sekcji Krajowej Pracowników Go-
spodarki Wodnej NSZZ „S”. Wraz 
z przedstawicielami KK „S” zasta-
nawiali się nad kondycją branży 
i drogami do jej naprawy. 

O nas bez nas  
Prezydent Francji Emmanuel Ma-

cron od 23 do 25 sierpnia odwiedzi 
Austrię, Rumunię i Bułgarię oraz 
Czechy i Słowację. Będzie rozmawiał 
z przywódcami o nowelizacji unijnej 
dyrektywy o pracownikach delego-
wanych. W planie jego podróży 
Warszawy brak. 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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Spór w DCT
Wydobyłem nieco już za-

kurzony obywatelski projekt 
Konstytucji RP z 1994 roku, 
firmowany m.in. przez  „So-
lidarność”. Śmiem twierdzić, 
że ten projekt zjednoczył 
środowiska, które w kilka lat 
później wygrały wybory parla-
mentarne. Projekt obywatelski 
wówczas poparło niemal dwa 
miliony ludzi. 

Warto przypomnieć, że nie-
które zapisy z niego znalazły 
się w projekcie ostatecznym, 
np. zapis o związkach zawodo-
wych – obecnie obowiązujący 
jest niemal dokładnie taki, jak 
w projekcie obywatelskim.  

Różnice da się jednak  za-
uważyć już w Preambule 
– w projekcie obywatelskim 
odwołujemy się m.in. do patrio-
tycznego oporu przeciw obcej 
dominacji i pokojowego zry-
wu „S”. W uchwalonej takiego 
odwołania nie ma. Z artykułu 
określającego ustrój gospodar-
czy wypadła zapisana w pro-
jekcie obywatelskim  „partycy-
pacja organizacji pracowników 
w zarządzaniu zakładem pracy 
i samodzielność ekonomiczna 
rodzin”. W projekcie obywatel-
skim regulacje sfery pracowni-
czej są bardziej rozbudowane 
niż w obecnie obowiązującej. 
Konstytucyjnie usankcjonowane 
jest prawo do rokowań i za-
wierania układów zbiorowych 
i prawo do strajku (Art. 42), 
maksymalny tygodniowy wy-
miar pracy – 40 godzin, ko-
misja trójstronna (dziś – Rada 
Dialogu Społecznego), prawo 
do godziwego wynagrodze-
nia, a także „ochrona stosun-
ku pracy, jego trwałości oraz 
warunków, w jakich praca się 
odbywa” (Art. 37).   

Warto, by członkowie na-
szego Związku uczestniczyli  
w debacie nad konstytucyjnymi 
zapisami, które w nowej Kon-
stytucji RP powinny gwaran-
tować realizację dialogu spo-
łecznego, umocowanie Rady 
Dialogu, uprawnienia socjalne i 
pracownicze, przeprowadzanie 
referendów na wniosek obywa-
teli. Tak zbudujemy fundamen-
ty systemu przyjaznego czło-
wiekowi, niezależne od tego, 
kto aktualnie rządzi.

Jacek Rybicki

KONSTYTUANTA

Gdy po żmudnych negocja-
cjach, związkowcy i zarząd DCT 
Gdańsk podpisali w kwietniu 
ub.r.  Układ Zbiorowy Pracy wy-
dawało się, że relacje pracowni-
ków i zarządu będą układały się 
poprawnie.  

Jednak nowy zarząd postano-
wił jednostronnie, bez uzgodnienia 
z organizacją związkową, zlikwido-
wać jeden z  elementów motywa-
cyjnych, czyli współczynnik kory-
gujący w systemie premiowym. 
Związkowcy zareagowali: nic o nas 
bez nas. Zawarty w ramach UZP 
pakiet gwarancji pracowniczych 
obowiązuje przez trzy lata. NSZZ 
„S” w DCT żąda więc uzgodnienia 
zasad przyznawania premii.

– Mamy poczucie, że zarząd 
chce nas ograć. Oczekiwaliśmy, 
że podpisanie układu zakończy 

Marianne Thyssen, komisarz 
do spraw zatrudnienia i spraw 
społecznych i Věra Jourová, ko-
misarz ds. sprawiedliwości i rów-
ności płci w Komisji Europejskiej 
w liście do minister rodziny Elżbie-
ty Rafalskiej podważyły zapis usta-
wy emerytalnej, która ma obowią-
zywać w Polsce od października 
br., wprowadzającej wiek emery-
talny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. Chodzi o domniemanie 
naruszenia równego traktowa-
nia kobiet i mężczyzn, które  jest 
sztandarową zasadą unijną.  

Urzędniczki co prawda za-
uważają, iż kraje Wspólnoty nie 
są zobowiązane do wprowadze-
nia równego wieku emerytalne-
go dla kobiet i mężczyzn, ale ich 
zdaniem celem państw powinno 
być prowadzenie działań na rzecz 
równouprawnienia.  

etap negocjacji i był wówczas pe-
wien rodzaj satysfakcji. Musimy 
tę optymistyczną opinię skory-
gować. System motywacyjny po 
naszych postulatach został uzu-
pełniony o współczynnik korygu-
jący. Tymczasem od lipca zarząd 
zlikwidował współczynnik kory-
gujący bez uzgodnienia z organi-
zacją związkową. Takie działanie 
spowoduje nawet utratę premii 
– mówi Adam Piotrowski, prze-
wodniczący KZ NSZZ „S” w DCT 
Gdańsk SA.

Współczynnik korygujący 
wprowadzony od września ub.r. 
w DCT jest dodatkiem procento-
wym za przeładowanie kontene-
rów na zmianie ponad ustalone 
minimum. Ma więc wpływ na 
wysokość otrzymywanego świad-
czenia. Więcej…>>

Komisja a równość płci

Ministerstwo uzasadnia, 
że „przepisy wprowadzające 
zróżnicowany wiek emerytalny 
dla kobiet oraz dla mężczyzn są 
prawidłowe i zgodne z oczekiwa-
niami społecznymi” i   wskazuje, 
że różny wiek obowiązuje też 
w innych krajach członkowskich.  

NSZZ „S” nie otrzymał od Ko-
misji oficjalnej odpowiedzi na py-
tanie o jej stanowisko, po tym jak 
wiceszef KE Frans Timmermans 
zgłosił zastrzeżenia do wieku 
emerytalnego w Polsce.

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spor-zbiorowy-w-dct-po-jednostronnej-zmianie-systemu-motywacyjnego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czy-polska-potrzebuje-zmiany-konstytucji-debata-w-gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/o-nas-bez-nas-o-pracownikach-delegowanych-bedzie-rozmawial-prezydent-francji


CYTAT tygodnia

My na dwa fronty wojny prowadzić nie 
możemy, więc ja was wojny na dwa fronty 

uczyć nie będę. Wojna na dwa fronty 
to znaczy ginąć tu na Placu Saskim 

z szablami w dłoni w obronie ho-
noru narodowego.

marszałek  
Józef Piłsudski 

PRAWO NA  
WAKACJACH (cz. II)

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 32 (335) 9 SIERPNIA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

HISTORIA tak było

TWÓRCA GRANICY ZACHODNIEJ

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

IZABELA RUŁKOWSKA, przewodnicząca 
KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Kolbudach

– Do „S” należę od początku jej istnienia. W 1980 
roku widziałam jedność zasad NSZZ „S” z moimi po-
glądami, moją wizją świata i społeczeństwa. Wydaje 
mi się, że przynależność związkowa daje możliwość 

dogłębniejszego poznania specyfiki pracy i zasad panujących w eduka-
cji, wyczucia zmian, które następowały na przestrzeni czasów, tego, co 
działo się wokół. Poza tym lubię pomagać ludziom, a działalność w „S” 
polega m.in. na wspieraniu nauczycieli i innych pracowników, wyjaśnia-
niu  czasem zawiłych problemów, pogłębianiu ich wiedzy.
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9 sierpnia 1864 roku w Ka-
mionku, na warszawskiej Pra-
dze, urodził się Roman Stanisław 
Dmowski, syn kamieniarza, jeden 
z najwybitniejszych teoretyków 
polityki, współtwórca Polski Nie-
podległej,  negocjator pozycji 
Polski na arenie międzynarodo-
wej. To on, wraz z Ignacym Pade-
rewskim, sprawił, że w 1918 roku 
nie znaleźliśmy się u boku Nie-
miec i Austro-Węgier w obozie 
pokonanych państw centralnych, 
a część Pomorza i Wielkopolska 
znalazły się w naszych granicach.

Na przełomie stuleci ukonsty-
tuowały się pod zaborami stron-
nictwa narodowo-demokratycz-
ne. W 1902 r. ukazują się jego 
programowe „Myśli nowocze-
snego Polaka”, traktat polityczny 
obozu narodowego. Po wybuchu 
I wojny Dmowski zorganizował 
w Szwajcarii Komitet Narodowy 
Polski, uznawany przez państwa 
Ententy za legalną reprezentację 
polityczną Polaków.

Gdy nie można na czas 
dotrzeć do miejsca 
przeznaczenia:
Opóźnienia w podróży kolejo-
wej

Na wszystkich trasach kolejo-
wych można domagać się odszko-
dowania za szkodę wyrządzoną 
opóźnieniem pociągu. Zgodnie 
z wyrokiem Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. 
(sygn. K 37/07) przewoźnik nie 
może ograniczyć swojej odpowie-
dzialności za szkody tylko do przy-
padków, gdy umyślnie zawinił, 
albo doszło do jego rażącego nie-
dbalstwa. Gdy istnieją uzasadnio-
ne powody, aby przypuszczać, że 
opóźnienie przyjazdu do miejsca 
przeznaczenia przekroczy 60 mi-
nut w stosunku do umowy prze-
wozu, pasażer otrzymuje wybór 
pomiędzy: zwrotem pełnego kosz-
tu biletu  za część niezrealizowa-
nej podróży, jeżeli taka podróż jest 
już bezcelowa w kontekście pier-
wotnego planu podróży, a konty-
nuacją lub zmianą trasy podróży, 
przy porównywalnych warunkach 
przewozu, do miejsca docelowe-
go w najbliższym dostępnym ter-
minie lub w terminie późniejszym 
dogodnym dla pasażera. 

Poza tym 
pasażer nie 
tracąc prawa do 
przewozu, może za-
żądać od przewoźnika 
kolejowego odszkodowa-
nia za opóźnienie. Odszko-
dowanie  to wynosi: 25 proc. 
ceny biletu w przypadku opóź-
nienia wynoszącego od 60 do 
119 minut; 50 proc. ceny biletu 
w przypadku opóźnienia wyno-
szącego 120 minut lub więcej. 
Odszkodowanie za opóźnienie 
oblicza się w stosunku do ceny, 
jaką pasażer faktycznie zapłacił 
za opóźnioną usługę. 

Wypłata odszkodowania na-
stępuje w ciągu miesiąca od zło-
żenia wniosku o odszkodowanie. 

Ważne!!!
Pasażerowi nie przysługuje 
prawo do odszkodowania, 
jeżeli został poinformowany 
o opóźnieniu przed zakupem 
biletu lub jeżeli opóźnienie 
w wyniku kontynuacji podró-
ży innym połączeniem lub po-
przez zmianę trasy, jest krót-
sze niż 60 minut. 

Stan prawny na 9.08.2017 r.
Maria Szwajkiewicz

Dziełem życia Dmowskiego 
był udział w Konferencji wersal-
skiej w 1919 r. Dmowski stanął 
przed Radą Dziesięciu by bronić 
sprawy polskiej i opracował me-
morandum w sprawie zachodniej 
granicy Polski.

We Francji, z inicjatywy Roma-
na Dmowskiego, została zorga-
nizowana i nowocześnie uzbro-
jona Błękitna Armia gen. Józefa 
Hallera. To wódz Błękitnej Armii 
w sposób symboliczny przyłączył 
w Pucku Pomorze do Polski.  

Region Gdański NSZZ „S” zaprasza 
na obchody 37 rocznicy strajków 
w 1980 r. i powstania NSZZ „Soli-
darność”.  W najbliższych dniach: 
13 sierpnia: 
 godz. 10 – Gniewino-Strzebieli-

nek; uroczystość w byłym obo-
zie internowania w Strzebielin-
ku, 11:30  – Gniewino, kościół 
św. Józefa Rzemieślnika, msza 
św. w intencji Ojczyzny i zmarłych internowanych

 godz. 13. –  uroczystości rocznicowe i msza św. w kościele pw. św. 
Franciszka z Asyżu (Gdańsk Siedlce, ul. Kartuska 186).

13-15 sierpnia – Święto Sali BHP;
14 sierpnia – godz. 19.30 – inauguracja festiwalu Solidarity of Arts 

– Muzyka dla pokoju, koncert Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Sali BHP;
15 sierpnia 
 Gdynia – Sopot – Gdańsk. XXIII ENERGA Maraton Solidarności (start 

– godz. 10);
 Gdańsk, złożenie kwiatów: godz. 9.30 – pod pomnikiem Jana Pawła II  

i Ronalda Reagana, godz. 10 – pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, godz. 10.30 – pod pomnikiem Anny Walentynowicz;
godz. 12 – msza św. za Ojczyznę w bazylice Mariackiej  
Program uroczystości tutaj...>>

Święto Sali BHP upamiętniające 
strajk w Stoczni Gdańskiej rozpo-
częty 14 sierpnia 1980 r., rozplano-
wano na trzy dni (13-15 sierpnia). 
Wstęp na wszystkie atrakcje jest 
bezpłatny. Uczestnicy wydarzenia 
wezmą m.in. udział w licytacji rzeź-
by „Kobieta z kamienia” autorstwa 
Bogdana Januszewskiego na rzecz 
Funduszu Pomocy Osobom Re-
presjonowanym oraz w wernisażu 
prac studentów ASP. Będą stoiska  z 
ceramiką, biżuterią i artystycznymi 
zabawkami dla dzieci, warsztaty 
artystyczne dla dzieci i dorosłych, 
projekcje bajek na taśmie 35 mm, 

Maraton Solidarności 
ENERGA Maraton Solidarności w tym roku zgromadzi na starcie 

blisko tysiąc zawodników, w tym 160 kobiet, z 29 krajów, m.in. z Ke-
nii, Singapuru, Australii, USA. Na starcie zamuelduje się też 83 bie-
gaczy, członków „S”. Pobiegną trasą od Pomnika Ofiar Grudnia 1970
przy przystanku Gdynia Stocznia do Fontanny Neptuna na Długim 
Targu. Mecenasem XXIII Maratonu Solidarności jest Grupa ENERGA. 
Poczta Polska wydała specjalną kartkę okolicznościową. 

Rocznica Sierpnia

 Święto Sali BHP 

występy na scenie muzycznej i bal-
lady solidarnościowe, a 14 sierpnia 
o godz. 19 koncert symfoniczny za-
grają muzycy Filharmonii Bałtyckiej. 
Program…>>
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/37-rocznica-strajkow-w-1980-roku-powstania-nszz-solidarnosc
http://www.salabhp.pl/event/iv-swieto-sali-bhp-aukcja-charytatywna
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