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

4574 zł
Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie brutto w październiku tego roku w sektorze 
przedsiębiorstw, podał Główny Urząd Statystyczny. Od października ubiegłego roku 
jest to wzrost o 7,4 proc., co jest najlepszym wynikiem od 8 lat.iBiS
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Zaproszenie na wystawę
Otwarcie wystawy „Zbrodnie 

komunistyczne w Marynarce Wo-
jennej w okresie stalinowskim”, 
zorganizowanej przez Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w 
Gdańsku odbędzie się 14 grudnia 
2017 roku (w czwartek) o godzi-
nie 14.00 na placu przy Kościele 
NMP Królowej Polski w Gdyni (ul. 
Armii Krajowej 26). Więcej...>>

Szanujmy niedzielę
Poczta Polska wycofała się w 

tegorocznym przedświątecznym 
szczycie z dostarczania paczek w 
niedziele, mimo, że to czas „pacz-
kowego” szczytu. Taką usługę 
poczta wprowadziła w ubiegłym 
roku. Chodzi tu głownie o przesył-
ki, które zamawiamy online jako 
prezenty „pod choinkę”. Może ich 
być na 10 dni przed świętami oko-
ło 10 milionów. Argumentem na 
wycofanie się z dostaw paczek w 
niedzielę jest chęć „niezakłócania 
miru domowego”. Więcej...>> 

Zapal światło wolności
W 36. rocznicę wprowadzenia 

stanu wojennego zachęcamy do 
udziału w akcji społeczno-eduka-
cyjnej, która upamiętni ofiary tam-
tych dni. Jej hasło brzmi: „Ofiarom
Stanu Wojennego. Zapal Światło 
Wolności”. 13 grudnia o godzinie 
19.30 zapalmy w oknach naszych 
domów i mieszkań symboliczne 
światła wolności. 

Opery nie darujemy. 
PIKIETA! 

W ubiegłotygodniowym konkursie 
rozlosowaliśmy album „Józef Piłsudski 
do Polaków”, który trafił w ręce pani
Wioletty Kleiny. Po odbiór nagro-
dy zapraszamy do Redakcji (Gdańsk, 
Wały Piastowskie 24, pok. 114).

Po raz kolejny mamy do rozloso-
wania album wydawnictwa Biały Kruk 
„Polskość jest przywilejem”. Wśród 
tych z Państwa, którzy prześlą do piąt-
ku 15 grudnia br. na adres e-mail: ma-
gazyn@solidarnosc.gda.pl prawidło-
wą odpowiedź na pytanie: W którym 
roku miała miejsce wojna polsko-bol-
szewicka? rozlosujemy nagrodę. 

 Wygraj prezent pod choinkę 

Zapraszamy w czwartek 14 
grudnia br., na godz. 10 przed 
Urząd Marszałkowski w Gdańsku 
na pikietę w obronie artystów 
i pracowników technicznych Ope-
ry Bałtyckiej. Chodzi o udzielenie 
wsparcia pracownikom opery ich 
postulatów, godnego traktowa-
nia i szanowania praw pracow-
niczych. 

Protest artystów i pracowni-
ków technicznych w operze ma 
związek z potwierdzonymi przez 
PIP przykładami łamania praw 
pracowniczych, zwolnieniem 

związkowców Anny Sawickiej 
i Krzysztofa Rzeszutka, zapowia-
danymi dalszymi zwolnieniami 
i brakiem planu ratowania opery. 
Trwa akcja poparcia dla pracow-
ników opery. Do Zarządu Regionu 
napływają listy poparcia. Jest już 
ich około 20.

Przypomnijmy, że minister kul-
tury Piotr Gliński zwrócił się do 
pomorskiego marszałka Mieczy-
sława Struka o podjęcie kroków 
naprawczych w operze.
Lista organizacji popierających 
tutaj...>>

Już za kilka dni będziemy obchodzić 47 rocznicę Grudnia’70 oraz 36 
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W tym roku w uroczysto-
ściach w Gdańsku (na mszy św. i pod pomnikiem) weźmie udział pre-
zydent RP Andrzej Duda. Natomiast w Gdyni będzie premier Mateusz 
Morawiecki. Zachęcamy do udziału w grudniowych uroczystościach 
wszystkich członków naszego Związku, a także poczty sztandarowe. 
Program
16 grudnia – Gdańsk (sobota)
godz. 16.00, uroczysta msza święta w kościele Świętej Brygidy 
w Gdańsku; Przemarsz pod pomnik Poległych Stoczniowców; Apel 
Poległych i złożenie kwiatów;
17 grudnia – Gdynia (niedziela)
godz. 6.00 – Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970. Apel
Poległych; Modlitwa; Wystąpienia; Składanie wieńców i kwiatów 
(uwaga: zbiórka na kwadrans przed godz. 6);
godz. 16.30, uroczysta msza święta w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa; Przemarsz pod pomnik na placu Wolnej Polski 
(przy Urzędzie Miasta); 
Poza tym zaplanowano m.in.:
14 grudnia – Łęgowo, godz. 11.15, uroczysta akademia w Szkole 
Podstawowej im. Bohaterów Grudnia 1970 – połączona z wręcze-
niem stypendiów im. NSZZ „Solidarność”. 
15 grudnia – Gdańsk, plac Solidarności, godz. 10.00, zapalenie 
zniczy, złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców; 
15 grudnia – Gdańsk, Sala BHP, godz. 13.00, wręczenie wyróż-
nień „Świadek Historii”;
16 grudnia – Gdynia, uroczysty pogrzeb skazanych w 1952 roku, 
w sfingowanym procesie, na śmierć oficerów Marynarki Wojennej,
godz. 10.00 – msza św. w kościele Garnizonowym (Gdynia Oksy-
wie, ul. Śmidowicza);
16 grudnia – Gdańsk, godz. 15.00, zapalenie zniczy pod tablicą 
pamiątkową na budynku b. KW PZPR; godz. 15.20 – pod pomni-
kiem upamiętniającym śmierć Antoniego Browarczyka.

T w o r z ę 
Departament 
Informatyki w 
Państwowej 
Inspekcji Pra-
cy pod egidą 
g ł ó w n e g o 
i n s p e k t o r a 

pracy, po to, aby ujednolicić 
w skali kraju obsługę infor-
matyczną inspektoratów. Do-
tychczas każdy z okręgowych 
inspektoratów pracy w tym 
zakresie rządził się swoimi za-
sadami, czyli radził sobie tak, 
jak uważał…

Informatycy będą mogli 
bez problemów naprawiać 
zdalnie pojawiające się pro-
blemy komputerowe. Po dru-
gie powstanie sekcja prawna, 
czyli zespół radców prawnych 
w GIP, po to, aby ujednolicić 
opiniowanie i doradztwo. Te 
pomysły zapoczątkował śp. 
Roman Giedrojć. Wykonuję 
jego testament. Będę też zmie-
rzał do uproszczenia procedur 
kontrolnych, które dotyczą in-
spektorów pracy. Do kontroli 
przestrzegania przepisów ma 
upoważniać legitymacja in-
spektora. Nie będą potrzebne 
dodatkowe upoważnienia. 

Będę przedkładał parla-
mentarzystom wniosek o moż-
liwość przyjmowania inspekto-
rów PIP z tytułem technicznym 
inżyniera, a nie jak do tej pory 
od magistra. Także dążę do 
sytuacji, w której to inspektor 
pracy będzie mógł w drodze 
decyzji nakazu administracyj-
nego zmienić umowę cywilno-
prawną na umowę o pracę.

Mam zamiar doprowadzić 
do zapisów, które zobowiążą 
pracodawców do zgłaszania 
do inspekcji pracy wypadków 
przy pracy bez względu na 
rodzaj zatrudnienia, czy to na 
umowę o pracę, czy na umo-
wę cywilnoprawną, łącznie 
z umową o dzieło. Ubezpie-
czenie wypadkowe powin-
no być obligatoryjne, także 
w przypadku umów o dzieło. 
Przecież chodzi tu o zabezpie-
czenie ludzi, o pracowników, 
nie tylko o statystyki GUS i PIP. 

Wiesław Łyszczek 
główny inspektor pracy 

Cała rozmowa...>>

CHODZI  
O PRACOWNIKA, 
NIE O STATYSTYKI

Prezydent i premier 
na uroczystościach 
grudniowych

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdanska-solidarnosc-popiera-pracownikow-opery-baltyckiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wystawa-zbrodnie-komunistyczne-w-marynarce-wojennej-w-okresie-stalinowskim
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/paczki-nie-beda-dostarczane-w-niedziele-szanujmy-ten-dzien
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/chodzi-o-pracownika-nie-o-statystyki


CYTAT tygodnia
Mogę obiecać, że będzie to rząd, który będzie 

chciał czerpać najlepsze doświadczenia 
z dotychczasowych osiągnięć, a więc 

będzie to też rząd kontynuacji. Naszym 
punktem odniesienia będzie bez-

pieczna rodzina, będzie godna 
praca, będzie mieszkanie dla 

wszystkich, mieszkanie do-
stępne dla jak największej 

liczby osób. 
Premier  

Mateusz  
Morawiecki, 
11.12.2017 r.
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HISTORIA tak było

ORŁA WRONA NIE POKONA

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JAROSŁAW GHULAM, KZ NSZZ „Solidarność”  
w Terminalu Kontenerowym DCT w Gdańsku

– Podstawowym powodem mojej decyzji o dołą-
czeniu do „Solidarności” było pogorszenie warunków 
pracy, a przede wszystkim płacy. Ważne było dla mnie 
też to, że przystępuję do wiodącego związku zawo-
dowego. „Solidarność” zrzesza ogromną liczbę pra-

cowników w całej Polsce i najlepiej byłoby, gdyby przybywało ich coraz 
więcej. Poza tym za „Solidarnością” przemawia tradycja historyczna.

WYPADEK PRZY PRACY –  
PRACOWNICZE ROSZCZENIA 
UZUPEŁNIAJĄCE

ZAPYTAJ prawnika
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Solidarność dla Niepodległej
Uchwała Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W związku z przypadającą w roku 2018 setną rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, zważywszy na wkład Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w przywróce-
niu naszej Ojczyźnie pełni swobód demokratycznych i przynależne-
go Jej prawa do suwerennych decyzji wobec jej obywateli, Komisja 
Krajowa NSZZ „S” postanawia świętować jubileuszowy rok pod ha-
słem „Solidarność dla Niepodległej”.

Gdańsk, 11 grudnia 2017 r.

We wtorek 12 grudnia w Sali 
BHP spotkali się związkowcy 
z NSZZ „S”, by w nadchodzące 
Boże Narodzenie i na Nowy Rok 
życzyć sobie i Ojczyźnie pomyśl-
ności, solidarności, rozwiąza-
nia pracowniczych problemów. 
Przed podzieleniem się opłatkiem 

związkowcy udali się pod pomnik 
Poległych Stoczniowców. Był to 
drugi, uroczysty, dzień obrad Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Podczas związkowego opłatkowe-
go spotkania ks. biskup Wiesław 
Szlachetka zaapelował: „wolność 
należy dobrze zagospodarować”.

Przed dawnym obozem inter-
nowania w Strzebielinku spotkały 
się osoby, które tam przebywały 
oraz zaproszeni goście. – Tylko 
obecność nasza, ofiar i tych, któ-
rzy chcą pamiętać nie pozwala 
sprawcom żyć spokojnie – mówił 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztof Dośla 

W zimnych celach, bez wyro-
ków władza PRL umieszczała po 
kilkunastu zatrzymanych (z cza-
sem, po wizytach delegacji Mię-
dzynarodowego Czerwonego 
Krzyża, więzienny rygor został 
złagodzony). Jednocześnie funk-
cjonariusze SB próbowali nakło-
nić przebywające tam osoby do 

Oddali hołd internowanym
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Wolność trzeba dobrze 
zagospodarować

13 grudnia 1981 r. ukonstytu-
owała się Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego z gen. Wojciechem 
Jaruzelskim na czele, która wprowa-
dziła stan wojenny na terenie całego 
kraju. WRON powstał wbrew obo-
wiązującemu prawu w PRL.

Oficjalnym powodem wprowa-
dzenia stanu wojennego była po-
garszająca się sytuacja gospodarcza 
kraju, której przejawami były m.in. 
brak zaopatrzenia w sklepach, a rze-
czywistymi powodami były obawy 
reżimu komunistycznego przed utra-
tą władzy, związane z utratą kontroli 
nad niezależnym ruchem związko-
wym, w szczególności Niezależnym 
Samorządnym Związkiem Zawodo-
wym „Solidarność”, oraz walki róż-
nych frakcji w PZPR. Według badań 
w 1981 r. działania PZPR popierało 6 
proc. respondentów, a „Solidarności” 
– 62 proc. Internowania działaczy 

Jeżeli pracownik ulegnie wy-
padkowi przy pracy, może, oprócz 
roszczeń z ubezpieczenia społecz-
nego, dochodzić również roszczeń 
uzupełniających od pracodawcy. 
Zgodnie z kodeksem cywilnym, 
poszkodowany pracownik może 
żądać od pracodawcy ekwiwalentu 
pieniężnego w postaci jednorazo-
wego odszkodowania za uszczer-
bek majątkowy, zadośćuczynienia 
pieniężnego za uszczerbek niema-
jątkowy oraz renty. 

Odpowiedzialność pracodawcy 
za wypadek przy pracy doznany 
przez pracownika jest odpowiedzial-
nością warunkową. Oznacza to, że  
pracownik będzie mógł wystąpić 
z pozwem przeciwko pracodawcy 
dopiero wówczas, gdy zakończone 
zostanie postępowanie dotyczą-
ce uzyskania świadczeń z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i w takim 
zakresie, w jakim szkoda nie została 
zrekompensowana świadczeniami 
z ustawy wypadkowej.

Występując z roszczeniami do 
sądu, pracownik powienien udo-
wodnić swoje racje. Pracownik za-
tem będzie musiał wykazać winę 
pracodawcy, powodującą jego 
odpowiedzialność z tytułu czynu 
niedozwolonego, na skutek któ-

rego doszło do 
wypadku, szko-
dę, jaką poniósł w 
wyniku wypadku oraz 
związek przyczynowy 
pomiędzy wypadkiem przy 
pracy a powstaniem szkody. 
Z tym jednak zastrzeżeniem, 
że przedsiębiorstwa lub zakłady 
wprawiane w ruch za pomocą sił 
przyrody ponoszą odpowiedzial-
ność na zasadzie ryzyka za szkody 
na osobie lub mieniu, wyrządzoną 
komukolwiek przez ruch przed-
siębiorstwa lub zakładu, chyba 
że szkoda nastąpiła wskutek siły 
wyższej albo wyłącznie z wi-
ny poszkodowanego lub osoby 
trzeciej, za którą nie ponosi od-
powiedzialności. Przepis ten ma 
zastosowanie w szczególności do 
pracodawców takich jak firmy
transportowe, energetyczne, huty 
itp. W tym przypadku nie ustala 
się winy pracodawcy w zakresie 
niedopełnienia obowiązków za-
pewnienia bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy, gdyż 
jak wynika z treści przepisu, ich 
odpowiedzialność ukształtowana 
jest na zasadzie ryzyka.

Łukasz Sulej

podpisywania deklaracji lojalno-
ści lub wręcz współpracy.

Więcej...>>

Związku, wg przygotowanych kilka 
miesięcy wcześniej list, rozpoczęły się 
już wieczorem 12 grudnia w ramach 
operacji „Jodła”. Przez cały stan wo-
jenny internowano 10 131 osób. 
Ponad 4 tys. osób, głównie przywód-
ców „S”, już 24 grudnia usłyszało 
wyroki skazujące (łącznie ponad 6,5 
tys.). Utworzono także 9 Wojskowych 
Obozów Specjalnych, do których 
wcielano działaczy „S”. Była to ukry-
ta forma internowania pod pozorem 
przeszkolenia wojskowego. Ponad 
100 osób poniosło śmierć.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oddali-hold-internowanym
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