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600 tysięcy
O tyle wzrosła liczba umów o pracę na czas nieokreślony w ciągu ostatnich 
trzech lat. Dzisiaj ich liczba przekracza 9,5 mln. W tym samym czasie udział umów 
krótkookresowych w całkowitym zatrudnieniu zmniejszył się z 29 proc. do 26 proc.
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Kwidzyn – pamiętamy!
14 sierpnia minęła 35 rocz-

nica brutalnej pacyfikacji ośrod-
ka odosobnienia w Kwidzynie. 
W 1982 r. milicja i służba więzien-
na pobiła 80 internowanych tam 
działaczy „S”, także z Regionu 
Gdańskiego, którzy protestowali 
przeciw ograniczeniu widzeń z 
rodzinami. Osadzeni byli polewani 
wodą, bici pałkami i szczuci psami. 
Sprawców nigdy nie osądzono. 
Zamiast nich skazano 6 pobitych 
związkowców, których oskarżono 
o czynną napaść na funkcjonariu-
szy straży więziennej…

Pomóż – oddaj krew!
Sierpień to tradycyjnie Mie-

siąc Honorowego Krwiodawstwa 
NSZZ „S”. To wyraz wdzięczności 
za pontyfikat Jana Pawła II i prak-
tyczna realizacja jego nauki. „S” 
jak co roku apeluje do członków 
Związku, aby w tym miesiącu w 
sposób szczególny zaangażowali 
się w tę akcję. Oddając krew pro-
simy poinformować , że oddajemy 
ją w ramach akcji Dni Honorowego 
Krwiodawstwa „S”. Więcej...>>

Święto Sali BHP
W tym roku święto, upamięt-

niające wybuch strajku w Stoczni 
Gdańskiej, rozplanowano aż na 
trzy dni (13-15 sierpnia). Wśród  
atrakcji były m.in. koncert Or-
kiestry Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej, wernisaż prac inspirowa-
nych historią „S” oraz warsztaty 
i pokazy bajek dla dzieci. Hitem 
Święta Sali BHP pozostała jednak 
diorama przedstawiająca histo-
ryczny wygląd terenów stocznio-
wych. Więcej...>>

Hołd i podziękowanie

– Totalitarna władza usiłowała 
zabić nadzieję. Tutaj, w Ośrodku 
Odosobnienia w Strzebielinku 
zostali zamknięci działacze „S”, 
którzy ośmielili się upomnieć o 
prawa człowieka. Dziś składamy 
im hołd i podziękowanie – po-
wiedział przewodniczący ZRG 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla pod-
czas uroczystości w Strzebielinku 
13 sierpnia br. W tym roku po raz 
pierwszy uroczyste spotkanie by-

łych internowanych w stanie wo-
jennym zorganizowało powstałe 
kilka miesięcy temu Stowarzyszenie 
Strzebielinek. Rozpoczęło się ono 
od złożenia kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą osoby internowa-
ne od 13 grudnia 1981 r. do 24 
grudnia 1982 r. W pobliskim Gnie-
winie ks. infułat Stanisław Grunt z 
diecezji pelplińskiej odprawił mszę 
św. w intencji Ojczyzny i zmarłych 
internowanych.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza na ob-
chody 37 rocznicy strajków w 1980 r. i powstania NSZZ 
„Solidarność”. W najbliższych dniach: 
 24 sierpnia – Gdańsk – godz. 17.00. Sala BHP. Wrę-

czenie Medali Wolności i Solidarności (org. prezes IPN 
Jarosław Szarek i gdański oddział IPN);

 26 sierpnia – godz. 12.00 – 16.00 – Gdańsk, „Stre-
fa Rodziny” – warsztaty z czerpania papieru, dru-
ku ulotek itp. (org. ECS);

 27 sierpnia – Kościerzyna – godz. 9.30 – msza św. 
dziękczynna w kościele pw. Świętej Trójcy – plac 
Jana Pawła II (org. Oddział NSZZ „Solidarność” 
w Kościerzynie);

 od 20 sierpnia do 7 września na placu Solidarności 
w Gdańsku wystawa plenerowa poświęcona śp. 
Annie Walentynowicz (org. IPN Oddział w Gdań-
sku). 

 30 sierpnia – Gdynia – godz. 18.00 – złożenie 
kwiatów pod pomnikiem Ofiar Grudnia ’70 przy
rondzie Ofiar Grudnia ’70 (przy przystanku SKM
Gdynia Stocznia); godz. 18.30 – Sala Koncertowa 
Zarządu Portu Gdynia (ul. Rotterdamska) – Uro-
czysta gala wręczenia odznaczeń „Bohaterom 
Sierpnia ’80 – Gdynia, spotkanie uczestników 
strajku Sierpnia 1980 roku w Gdyni;

 31 sierpnia – Gdynia – godz. 10.00. Złożenie wią-
zanek kwiatów pod pomnikiem Ofiar Grudnia
1970 (koło Urzędu Miasta, al. J. Piłsudskiego);

 31 sierpnia – Gdańsk Przymorze – godz. 13.00. 
Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Jana 
Pawła II i Ronalda Reagana; Gdańsk Wrzeszcz, 
godz. 13.30 – złożenie wiązanek kwiatów pod 

pomnikiem Anny Walentynowicz (org. Stowarzy-
szenie Godność);

 31 sierpnia – Gdańsk – godz. 14.00 – złożenie 
kwiatów pod tablicą upamiętniającą założycieli 
„Solidarności” oświatowej (ul. Osiek – org. Sekcja 
i „Solidarność” oświatowa w Gdańsku).

Rocznica Sierpnia
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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”

Przypomnijmy, że w ośrodku 
w Strzebielinku, jako filii zakładu
karnego w Wejherowie, interno-
wano łącznie 491 osób, głównie 
działaczy „S” z Regionów Gdań-
skiego, Słupskiego, Bydgoskiego, 
Toruńskiego i Pomorze Zachodnie 
oraz członków Komisji Krajowej za-
trzymanych w Gdańsku 13 grudnia 
1981 r. 

Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomoz-innym-oddaj-krew-w-ramach-sierpniowej-akcji-solidarnosci
http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sala-bhp-swiadek-historii-najnowszej-ma-swoje-swieto
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/hold-podziekowania/


CYTAT tygodnia
Dziś mamy to wielkie szczęście, że możemy z uśmiechem 

radośnie obchodzić kolejne Święto Wojska Polskiego, 
kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej, dziś mamy to 

wielkie szczęście, że możemy realizować nasze 
zobowiązania budowy silnego państwa, 

wzmacniania polskiej armii, budowania 
morale polskiego żołnierza, zapewnia-

nia tego, by Polska była bezpieczna, 
byśmy my byli bezpieczni. 

Prezydent  
Andrzej Duda  

w przeddzień Święta 
Wojska Polskiego, 

14.08.2017 r.

PRAWO NA  
WAKACJACH (cz. III)

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 33 (336) 16 SIERPNIA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ADAM PIOTROWSKI, przewodniczący KZ NSZZ 
„S” w DCT Gdańsk

– Do „Solidarności” zapisałem się od razu po roz-
poczęciu pracy w DCT Gdańsk w 2013 r. Od dwóch lat 
jestem przewodniczącym komisji zakładowej. W tym 
czasie przeszliśmy wiele trudnych sytuacji i przekona-
łem się, że tylko silny i liczny związek zawodowy jest 

w stanie reprezentować interesy pracowników zarówno na poziomie 
zakładu pracy, jak i ogólnopolskim. Na szczęście widać, że zmienia się 
świadomość pracowników. Kiedyś do członkostwa w związku trzeba 
było ludzi namawiać. Teraz wielu nowych pracowników zapisuje się sa-
mych tuż po rozpoczęciu pracy.

Gdy nie można na czas 
dotrzeć do miejsca 
przeznaczenia – opóźnienia 
w podróży lotniczej

Dokumentem, który reguluje 
prawa pasażerów Unii Europej-
skiej jest rozporządzenie (WE) nr 
261/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady i dotyczy wszyst-
kich podróży lotniczych rozpo-
czynających się w Państwach 
Członkowskich oraz lotów, które 
startują w innych krajach, ale do-
celowo zmierzają do tych krajów 
wspólnotowych.

Dostępnych jest kilka form 
rekompensaty za odwołany lub 
opóźniony lot:

Opcja 1: zwrot kosztów 
biletów lotniczych za całość lub 
część podróży, tej która nie doszła 
do skutku, ale także tej, która się 
odbyła, ale okazała się dla pasa-
żera z uzasadnionych powodów 
bezcelowa,

Opcja 2: zmiana planu 
podróży, czyli lot w to samo miej-
sce, na jak najbardziej podobnych 
warunkach i w jak najszybszym 
terminie bądź odtworzenie wy-
jazdu w późniejszym, dogodnym 
dla pasażera terminie,

Obowiązek opieki nad pa-
sażerami, w przypadku znacz-
nego opóźnienia lotu pasażerom 

przys ługują 
b e z p ł a t n e 
posiłki i napoje 
– proporcjonalnie 
do czasu oczekiwania, 
nocleg w hotelu – gdy 
to konieczne, transport na 
trasie lotnisko-hotel, prawo do 
informacji o rozwoju bieżącej sy-
tuacji i przysługujących prawach 
oraz stosownych procedurach.

Rozwiązanie umowy z prze-
woźnikiem. Jeśli oczekiwanie na 
lot przekroczy 5 godzin pasażer 
może zrezygnować z umowy 
z przewoźnikiem i domagać się 
zwrotu kosztów biletu.

Odszkodowanie pieniężne za 
opóźniony lub odwołany lot zale-
ży przede wszystkim od długości 
lotu i wynosi od 250 do 600 euro. 
Przewoźnik może wypłacić sumę 
o połowę mniejszą, gdy zapro-
ponuje inny lot, w którym czas 
przybycia do miejsca docelowego 
nie różni się od pierwotnie zakła-
danego.

Formularze reklamacyjne znaj-
dują się na stronach interneto-
wych przewoźników. Po upływie 
30 dni od złożenia reklamacji 
i braku informacji od przewoźni-
ka można złożyć skargę do Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego.
Stan prawny na 16.08.2017 r.

Maria Szwajkiewicz
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HISTORIA tak było

MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET STRAJKOWY
W nocy z 16 na 17 sierpnia 

1980 r. na terenie Stoczni Gdań-
skiej powstał Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy reprezentują-
cy 28 strajkujących zakładów pra-
cy Trójmiasta. Mimo niedzieli 17 
sierpnia do stoczni wróciła część 
pracowników, którzy opuścili ją 
poprzedniego dnia po ogłosze-
niu zakończenia strajku po pod-
pisaniu porozumienia z dyrekcją 
stoczni. Powstanie MKS było 
naturalną konsekwencją decyzji 
o kontynuowaniu strajku o cha-
rakterze solidarnościowym z in-
nymi zakładami pracy.

W godzinach nocnych z 16 na 
17 sierpnia MKS na podstawie 
postulatów zakładowych formu-
łuje 21 postulatów wspólnych 
dla wszystkich strajkujących za-
kładów. Najważniejsze z nich to: 
akceptacja niezależnych od partii 
i pracodawców wolnych związków 

zawodowych, zagwarantowanie 
prawa do strajku oraz bezpieczeń-
stwa strajkującym, przestrzeganie 
zagwarantowanej w Konstytucji 
PRL wolności słowa, druku i pu-
blikacji oraz przywrócenie do 
poprzednich praw ludzi zwolnio-
nych z pracy po strajkach w 1970 
i 1976 r., uwolnienie wszystkich 
więźniów politycznych.

Kolejne postulaty miały cha-
rakter socjalny i finansowy. 18
sierpnia delegacja MKS reprezen-
tująca już 156 zakładów złożyła 
wojewodzie gdańskiemu listę 21 
postulatów i wezwała rząd do 
szybkiego podjęcia negocjacji. 
22 sierpnia MKS powołał Komisję 
Ekspertów z Tadeuszem Mazo-
wieckim na czele. 23 sierpnia roz-
poczęły się rozmowy Prezydium 
MKS z Komisją Rządową. W tym 
dniu gdański MKS zrzeszał 388 
zakładów pracy.
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763 biegaczy wystartowało, 
a 738 ukończyło XXIII Energa Ma-
raton Solidarności. Bieg upamięt-
niający historyczny strajk w 1980 r. 
i powstanie „S” tradycyjnie rozpo-
czął się przed Pomnikiem Ofiar
Grudnia 70’ w Gdyni, a zakończył 
na Długim Targu w Gdańsku.

Maraton potwierdził dominację 
Kenijczyków w biegach długody-
stansowych. Zwyciężył Benard Kip-
korir Talam z wynikiem 2 godziny 
27 min. 54 sek. Drugi był jego rodak 
Karim Kwemoi z czasem 2:28:04. 

Pierwszym z Polaków był Kamil 
Kunert, który przybiegł jako trzeci 
(czas 2:37:32). Piąta w klasyfikacji
generalnej była najlepsza z kobiet 
Arleta Meloch (czas 2:49:15).

Wśród zawodników byli też 
członkowie „S”. Jako 7 na me-
cie zameldował się Grzegorz Je-
zierski z Regionu Wielkopolska 
NSZZ „S” (czas 2:54:55). Andrzej 
Cechmann z Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” przybiegł jako 12 z cza-
sem 2:58:45. 

Więcej...>>

Maraton Solidarności

Związkowcy z gdańskiej „S”, 
m.in. ze Stoczni Remontowa 
Shipbuilding, oddali cześć bł. ks. 
Jerzemu Popiełuszce w gdańskim 
kościele św. Franciszka. 13 sierp-

Ku czci Patrona

nia uczestniczyli w modlitwie 
przy relikwiarzu kapłana i w mszy 
św., którą celebrował ks. prałat 
dr Henryk Jankowski, przyjaciel  
bł. ks. Popiełuszki. Więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ku-czi-blogoslawionego-ktory-zlo-dobrem-zwyciezyl/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pobiegli-w-wyjatkowym-maratonie-kenijczycy-najlepsi/
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