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

44,6 tys.
Tyle hektarów lasów zniszczył huraganowy wiatr w nocy z 11 na 12 sierpnia 
i tyle trzeba będzie odtworzyć. Leży 8,2 mln metrów sześciennych drzew. Wiatr 
spowodował największą klęską w dziejach polskiego leśnictwa. 
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O konstytucji
25 sierpnia o godz. 11.00 

w Sali BHP Stoczni Gdańskiej od-
będzie się debata konstytucyjna 
„Konstytucja dla obywateli nie 
dla elit”. Będzie to początek dys-
kusji o zmianach w konstytucji 
zainicjowanych przez prezydenta 
RP Andrzeja Dudę. NSZZ „Solidar-
ność”, który w 1994 przygotował 
obywatelski projekt konstytu-
cji postanowił zorganizować z 
udziałem prezydenta RP nauko-
wą konferencję przypominającą 
projekt, pod którym podpisało się 
ponad milion obywateli.

Krzyże w Sali BHP
Instytut Pamięci Narodowej 

Oddział w Gdańsku zaprasza na 
uroczystość wręczenia Krzyży 
Wolności i Solidarności, która od-
będzie się 24 sierpnia br. o godzi-
nie 17.00 w Sali BHP w Gdańsku, 
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6. W 
uroczystości zapowiedział swój 
udział prezydent RP Andrzej Duda. 
Biogramy odznaczonych dostępne 
będą niebawem na stronie inter-
netowej IPN. Więcej...>>

Premiera filmu
Premierowy pokaz filmu doku-

mentalnego pt. „Gdzie jest Poro-
zumienie Gdańskie?” w reżyserii 
Krzysztofa Brożka odbędzie się w 
poniedziałek 28 sierpnia 2017 r. 
godz. 18 w Muzeum Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej  Więcej...>>

Prowokacja Nie zepsują 
nam święta

W związku z tragiczną w skut-
kach nawałnicą, która dotknęła 
część naszego Regionu, w tym także 
Koleżanki i Kolegów z Chojnic, Czer-
ska i okolic, Prezydium Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S” zwraca 
się do organizacji zakładowych o 
wpłaty na konto Regionu. Uzyskane 
w ten sposób środki przekażemy po 
konsultacjach z Oddziałem Chojnice 
i Kościerzyna najbardziej poszkodo-

wanym. W tych trudnych chwilach 
okażmy naszą solidarność z ofiara-
mi tego dramatu.

Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Numer konta: PL 34 1160 2202 
0000 0000 6189 1527, dopisek: 
„Pomoc”.
Więcej...>>

31 sierpnia 2017 roku święto-
wać będziemy 37 rocznicę pod-
pisania Porozumień Sierpniowych 
i powstania NSZZ „Solidarność”. 
Tymczasem tzw. Komitet Obrony 
Demokracji zarezerwował na ten 
dzień plac Solidarności, rejestrując 
w magistracie swoje zgromadze-
nie. NSZZ „Solidarność” uznał to za 
prowokaję. KOD wspierają bowiem 
ludzie kojarzeni m.in. z liberalną 
polityką i gospodarką, sprzeczną z 
ideą Porozumień Sierpniowych, a 
na jego imprezach goszczą liderzy 
partii politycznych, znani z anty-
związkowych wypowiedzi, oraz ci, 
którzy wprowadzali antypracowni-
cze rozwiązania.

Tegoroczne centralne obchody 
odbędą się w Lubinie. 35 lat temu 
od kul milicji i ZOMO zginęły trzy 
osoby (Michał Adamowicz, Andrzej 
Trajkowski i Mieczysław Poźniak), 
a kilkadziesiąt zostało rannych. Do 
tragedii doszło podczas manifesta-
cji przeciwko stanowi wojennemu 
w rocznicę porozumień gdańskich. 

Jak co roku w Gdańsku odbędą 
się uroczystości upamiętniające pod-
pisanie Porozumień Sierpniowych: 

msza w bazylice św. Brygidy oraz 
składanie kwiatów pod Drugą Bra-
mą Stoczni Gdańskiej. Współorga-
nizatorem obchodów wraz z NSZZ 
„Solidarność” jest Miasto Gdańsk. 
Od kwietnia br. organizowane były 
spotkania, w których uczestniczyli 
przedstawiciele miasta. Zdumiewa 
więc decyzja urzędników miejskich, 
którzy wyrazili zgodę na zorganizo-
wanie manifestacji KOD-u w tym sa-
mym miejscu i o tym samym czasie. 
Władze Związku uznały zaproszenie 
„Solidarności” przez KOD na uroczy-
stości rocznicy Sierpnia 1980 r. za 
„bezczelną prowokację. 

„To zdumiewające, że zaprasza 
się jubilata na jego własne urodzi-
ny i to w sytuacji, gdy ów jubilat 
od 30 lat niezmiennie organizuje 
swoje obchody (...)  Każdy ma pra-
wo manifestować, świętować i ko-
rzystać z wolności słowa. Jednak 
jeśli ktokolwiek przy okazji naszych 
uroczystości będzie nam to prawo 
próbował ograniczać ostrzegamy, 
że zdecydowanie się temu prze-
ciwstawimy”. 

Cały tekst stanowiska...>>
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Czy powinniśmy obawiać 
się prowokacji w zbliżającą 
się rocznicę podpisania Po-
rozumień Sierpniowych? 

Roman Gałęzewski, 
KM NSZZ „S” Stoczni 
Gdańskiej 

–  P l a c 
Solidarności 
jest miej-
scem wyjąt-
kowym dla 
nas, związ-
k o w c ó w 
NSZZ „Soli-

darność”. Powinno więc być 
miejscem wolnym od cyni-
zmu, od polityki, od prowo-
kacji. Są jednak ludzie, którzy 
mają chęć prowokowania, dla 
których nie istnieją granice. 

Mirosław Piórek, 
przewodniczący KM 
NSZZ „S” w Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego 

–  Z a -
chęcam do 
roztropno-
ści. Nie pro-
w o k u j m y 
się sami. 
Im mniej o 
n i s zowych 

przedsięwzięciach rozmaitych 
komitetów, tym lepiej. Na na-
sze związkowe święto my za-
praszamy tych, którym droga 
jest Solidarność. Nie nakręcaj-
my sami naszych emocji. 

Krzysztof Żmuda, KM 
NSZZ „S” w Remontowa 
Shipbuilding SA 

– Próba 
zawłaszcze-
nia miejsca, 
które od 
t r z y d z i e -
stu kilku lat 
z w i ą z a n e 
jest z „So-

lidarnością”, a od 1970 roku 
z robotniczymi protestami, 
jest prowokacją wymierzoną 
w nasz Związek. Jest też akcją 
polityczną przeciwko demokra-
tycznie wybranym władzom. 
Nie dajmy się sprowokować. 
Nie zepsują nam święta.  

Więcej...>>

Pomóżmy poszkodowanym

Nie może nas tam zabraknąć
17.00 Msza św. w bazylice pw. św. Brygidy 
18.00 po mszy św. przemarsz i złożenie kwiatów pod Bramą nr 2 

Stoczni Gdańskiej

Rocznicowe uroczystości
27 sierpnia – Kościerzyna – godz. 

9.30 – msza św. dziękczynna w ko-
ściele pw. Świętej Trójcy – plac Jana 
Pawła II (org. Oddział NSZZ „Solidar-
ność” w Kościerzynie)

30 sierpnia – Gdynia – godz. 
18.00 – złożenie kwiatów pod pomni-
kiem Ofiar Grudnia ’70 przy rondzie
Ofiar Grudnia ’70 (przy przystanku
SKM Gdynia Stocznia); godz. 18.30 
– Sala Koncertowa Zarządu Portu 
Gdynia (ul. Rotterdamska) – Uroczy-
sta gala wręczenia odznaczeń „Boha-
terom Sierpnia ’80 – Gdynia, spotka-
nie uczestników strajku Sierpnia 1980 
roku w Gdyni. Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-zepsuja-nam-swieta
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krzyze-wolnosci-solidarnosci-w-sali-bhp
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/o-porozumieniu-gdanskim-w-sali-bhp-zaproszenie-na-pokaz-filmu-dokumentalnego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/37-rocznica-strajkow-w-1980-roku-powstania-nszz-solidarnosc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ludzka-solidarnosc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezczelna-prowokacja-kod


CYTAT tygodnia
Dzień Wolności i Solidarności to jest nasze 

wspólne, wielkie święto. Ale najważniejszym 
jego gospodarzem zawsze powinien być 

Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność”.

prof. dr hab. 
Mirosław Golon,

dyrektor Oddziału IPN 
w Gdańsku

PRAWO NA  
WAKACJACH (cz. IV)

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 34 (337) 23 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

HISTORIA tak było

JAK POLAK Z POLAKIEM
23 sierpnia 1980 roku o godz. 

20.00 rozpoczynają się rozmowy 
pomiędzy MKS a Komisją Rządo-
wą, szybko są odroczone. Tego 
dnia MKS zaczyna się posługiwać 
znakiem graficznym „Solidarność”
autorstwa Jerzego Janiszewskie-
go. 24 sierpnia odbywają się obra-
dy IV Plenum KC PZPR, I sekretarz 
KW PZPR w Gdańsku stwierdza: 
błędem byłoby sądzić, że strajk w 
Stoczni Gdańskiej, a następnie w 
kilku innych przedsiębiorstwach 
Trójmiasta był wynikiem działalno-
ści nielicznej grupy przedstawicieli 
sił antysocjalistycznych. Powołuje 
specjalny sztab, który ma zdławić 
strajk siłą. 25 sierpnia gdańska po-
południówka „Wieczór Wybrze-
ża”, jako pierwsza oficjalna gaze-
ta, informuje o powstaniu MKS i 
21 postulatach. W nocy władze 
odblokowują telefony. 26 sierpnia, 
w godzinach porannych, wznawia 
się rozmowy. Sztab MSW opraco-

Odpowiedzialność hotelarza 
za rzeczy wniesione do hotelu

„Za rzeczy pozostawione w po-
koju hotel nie ponosi odpowiedzial-
ności” – czy takie zastrzeżenie jest 
zgodne z prawem?

Odpowiedzią jest art. 846 ko-
deksu cywilnego, który określa od-
powiedzialność właściciela hotelu 
w razie kradzieży lub uszkodzenia 
rzeczy wniesionych do hotelu.

Odpowiedzialność materialna 
hotelarza za szkody spowodowa-
ne utratą lub uszkodzeniem rzeczy 
(nawet kosztowności) wniesionych 
przez gości jest ograniczona kwoto-
wo. I tak, w stosunku do jednego 
gościa, maksymalna odpowiedzial-
ność ograniczona jest do kwoty 
równej stukrotnej cenie wynajęcia 
pokoju, liczonej za jedną dobę (w 
praktyce kwota ta może wchodzić 
w grę w razie utraty lub uszkodze-
nia więcej niż jednej rzeczy). Jednak-
że odpowiedzialność za jedną rzecz 
nie może przekroczyć wysokości 
pięćdziesięciokrotnej należności za 
zakwaterowanie liczone za dobę. 

Powyższe, to maksymalne kwo-
ty odszkodowania. Jeżeli wyrządzo-

na szkoda ma 
niższą wartość 
można domagać 
się tylko kwoty od-
powiadającej faktycznej 
stracie. 

Co może powodować, 
że hotel nie będzie jednak od-
powiadał za szkodę poniesioną 
przez gościa? – np. wyłączna wina 
poszkodowanego – pozostawie-
nie otwartego okna na parterze w 
pokoju hotelowym; niezamknięcie 
drzwi na klucz w chwili wyjścia z 
pokoju. 

Jeżeli skradziono rzeczy w hote-
lu (dotyczy zarówno hoteli w kraju, 
jak też za granicą, jeżeli umowa 
była zawarta w Polsce) w czasie 
trwania wycieczki, wówczas rosz-
czenia odszkodowawcze należy 
kierować bezpośrednio do biura 
podróży, które było organizatorem 
wypoczynku.

Właściciel hotelu nie może swo-
jej odpowiedzialności ograniczyć 
ani wyłączyć zarówno w formie 
umowy, jak też przez ogłoszenie, 
np. wywieszone w recepcji. 
Stan prawny na 23.08.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

wuje koncepcje blokady stoczni 
w Gdańsku. Kolejne zakłady przy-
łączają się do strajku. MKS repre-
zentuje już ponad 500 zakładów. 
28 sierpnia „Sztandar Młodych”, 
jako pierwszy ogólnopolski dzien-
nik, publikuje listę 21 gdańskich 
postulatów. 29 sierpnia podczas 
obrad Biura Politycznego KC PZPR 
Władysław Kruczek proponuje 
ogłoszenie stanu wyjątkowego 
do obrony władzy. 31 sierpnia, 
gdy fala strajków rozlała się na 
cały kraj, a do gdańskiego MKS 
przystąpiło ponad 800 zakładów, 
o godz. 16.40 w Gdańsku pod-
pisano porozumienie pomiędzy 
MKS a Komisją Rządową. Po pod-
pisaniu porozumienia MKS prze-
kształca się w Międzyzakładowy 
Komitet Założycielski Niezależne-
go Związku Zawodowego. Jego 
pierwsze posiedzenie odbywa się 
już o godz. 17.55 w tzw. małej 
Sali BHP.

Do szpitala trafił 
Krzysztof Rzeszutek, 
artysta Opery Bał-
tyckiej, tenor, czło-
nek ZRG NSZZ „S”, 
który od poniedział-
ku prowadził strajk 
głodowy. 

Dzisiaj jego stan 
zdrowia zdecydowanie 
się pogorszył. Protesto-
wał przeciwko złej sy-
tuacji w operze zawia-
dywanej przez Urząd 
Marszałkowski. Są 
tam łamane prawa pracownicze 
i związkowe. Dyrekcja oraz Urząd 
ignorują zalecenia Państwowej In-
spekcji Pracy, nie biorą pod uwa-
gę głosów związkowców. Jak na 
razie urzędnicy nie zainteresowali 
się głodującym śpiewakiem poza 
faktem, że dyrekcja przygotowuje 
dla niego dyscyplinarne zwolnie-
nie. Zwierzchnicy zarzucają mu 
upolitycznienie protestu. 

– Czyli zwykli ludzie nie mają 
prawa wypowiadać się na temat 
polityków, bo grozi to zwolnie-
niem z pracy – mówi Rzeszutek. 
– Wczoraj (wtorek) miałem lek-
ki kryzys, więc syn przyniósł mi 
wodę i śpiwór, ale dostałem tę 
przesyłkę dopiero dzisiaj. Nikogo 

Protest artysty

do mnie nie dopuszczają. Obec-
nie czuję się znacznie gorzej. Piję 
wodę, biorę też witaminy. My 
związkowcy jesteśmy na prze-
granej pozycji, bo dyrektor może 
nas szykanować, zwolnić z byle 
powodu. Jeśli mnie można zwol-
nić, to co ma powiedzieć zwykły 
związkowiec? Sporo na ten temat 
myślałem. Coś trzeba z tym zro-
bić. Mam kilka pomysłów, np. je-
śli mam negatywne zdanie na te-
mat jakiegoś polityka, to przecież 
można mnie podać do sądu, a nie 
od razu zwalniać z pracy – mówił 
dzisiejszego poranka Krzysztof 
Rzeszutek. Kilka godzin później 
trafił do szpitala.

Więcej...>>
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W związku z tragedią jaką doświadczy-
li mieszkańcy rejonu Brus i Czerska Wojciech 
Książek poinformował, że Kapituła Funduszu 
Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” przy-
znała trzy dodatkowe stypendia dla uczniów 
z terenów dotkniętych wichurami w sierpniu 
2017 r. Są to: Maciej Czapiewski z Gimnazjum 
w Brusach, Elżbieta Kobierowska oraz Tomasz 
Lipiński z Gimnazjum w Rytlu.

Trzy dodatkowe stypendia

Z początkiem września Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” rozpoczyna kolejny rok szkoleniowy. Obok stałych szkoleń 
dotyczących pracy członków władzy wykonawczej i kontrolnej struk-
tur związkowych dominującym tematem szkoleń w najbliższym czasie 
będą kwestie związane z wyborami.
 18 września – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 25-27 września – Patologie w miejscu pracy (Jastrzębia Góra)
 25-27 września – Prawo pracy i prawo związkowe, cz. II (Jastrzębia Góra)
 29 września – Szkolenie zakładowych komisji rewizyjnych.

Więcej...>>

Nowe szkolenia

23 sierpnia Organizacja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „Solidar-
ność” w Stoczni Gdańskiej zwróci-
ła się do wojewody pomorskiego 
Dariusza Drelicha o rozpatrzenie 
działań prawnych zabezpiecza-
jących uroczystości rocznicowe  
w dniu 31.08.2017.

Związkowcy w swoim piśmie 
podkreślają, że decyzja władz mia-
sta zezwalająca na manifestację 
KOD-u zagraża bezpieczeństwu 
uczestników obchodów zorgani-
zowanych przez „Solidarność”.

W tym samym czasie Pre-
zydent Miasta Gdańska Paweł 
Adamowicz wydał zgodę na or-
ganizację manifestacji dla tzw. 
KOD-u. Organizacja tej manife-
stacji w tym samym czasie zagra-
ża bezpieczeństwu publicznemu 
z powodu uczestniczenia w niej 
środowisk związanych ze służbą 
bezpieczeństwa oraz nieprzy-
chylnych dla NSZZ „Solidarność”. 
– czytamy dalej w piśmie do wo-
jewody.

Chcą ochrony uroczystości 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-artysty
http://www.solidarnosc.gda.pl/s6-dzias-szkole/74-aktualnoci-dziau-szkole/harmonogram-szkolen-17
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