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INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

SKRÓTEM

Negocjacje w GTC

W Gdynia Container Terminal
S.A. (GCT), należącym do holdingu
Hutchison Ports trwają negocjacje
układu zbiorowego pracy. Związkowców wspiera Roman Kuzimski,
wiceprzewodniczący ZRG NSZZ „S”.

Szkolenie SIP

Szkolenia dla społecznych inspektorów pracy z terenu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” rozpoczynają się 19 października br.
Terminarz tutaj…>>

Nordic walking

Do końca listopada br. seniorzy
mogą zapoznać się z techniką „chodzenia z kijkami” w ramach projektu
„W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Zajęcia nordic walking co środy organizuje Fundacja Edukacji i Pracy i Miasto
Gdańsk. Kontakt: Wanda Lemańska,
Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ
„S”, tel. 58 308 42 70. Więcej…>>

Przedzjazdowa
Krajówka
Podczas przedzjazdowego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ
„S” w Zielonej Górze jej członkowie omawiali propozycje rządu
przedstawione na Radzie Dialogu
Społecznego dotyczące pieniędzy dla pracowników budżetówki
i odmrożenia progów odpisów
na FUS. Debatowano także nad
uchwałą programową na XXIX
KZD, zawierającą program działania na lata 2018–22, czyli zadania
do pilnej realizacji dla pogłębienia
profesjonalizacji Związku, jego
unowocześnienia i przygotowania

do wymogów XXI wieku. Fragment
deklaracji programowej obok.
Związkowcy krytycznie ocenili
odmrożenie zakładowego funduszu
socjalnego jedynie na rok, gdyż powinno ono objąć co najmniej dwa
lata. Związek czeka też na spełnienie
postulatów pracowników sektora
publicznego, którzy domagają się
odmrożenia kwoty bazowej ponad
in�ację. Członkowie Krajówki pozytywnie ocenili zapowiedziany wzrost
płacy minimalnej. W 2019 r. wyniesie ona 2250 zł brutto, a stawka godzinowa 14,70 zł.

Wspólnota portowców

Azjaci skupują dług

Zadłużenie Skarbu Państwa na
koniec lipca br. wynosiło 946 mld
563 mln zł i zmniejszyło się od 2015
r. o 5 mld zł. 459 mld zł jest w rękach
inwestorów spoza Polski. 48 proc.
zadłużenia w krajowych skarbowych
papierach wartościowych przypada
na inwestorów z Azji. Więcej…>>

Powrót wiceadmirała

Prochy wiceadmirała Józefa
Unruga wrócą 1 października br.
z Francji do Polski na pokładzie
fregaty rakietowej ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko”, która tego dnia
osiągnie Hel, by 2 października
przybić do gdyńskiego nabrzeża.
O�cer spocznie w kwaterze na
Oksywiu. Więcej…>>

Strzebielinek
na stulecie

Stowarzyszenie Strzebielinek
zaprasza na kolejne spotkanie
w setną rocznicę odzyskania Niepodległości. 27 września br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku o godz. na 17 odbędzie sie
wykład Leszka Żebrowskiego.

Współdziałanie na rzecz obrony praw i interesów portowców
zatrudnionych w strategicznym
dla gospodarki Polskim LNG SA
to główny cel podpisanego 20
września br. porozumienia między przedstawicielami Krajowej
Sekcji Portów Morskich NSZZ „S”
i Organizacji Zakładowej NSZZ
„S” Polskiego LNG SA. Wzmocni
to pozycję negocjacyjną Związku
przy układach zbiorowych pracy. Związkowcy będą wspólnie
wypracowywali stanowisko m.in.
w sprawie standardów bezpiecznego wykonywania prac przeładunkowych oraz tzw. bunkrowania skroplonego gazu.
– Celem sekcji portów jest doprowadzenie do podpisania z pracodawcami i przedstawicielami rządu

Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Robotników Portowych. Porozumienie jest krokiem do
konsolidacji związków zawodowych
– ocenia Jacek Szornak, przewodniczący Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”.
Porozumienie w siedzibie ZRG
NSZZ „S” podpisali w imieniu Sekcji
jej przewodniczący Jacek Szornak
oraz Adam Piotrowski i Adam Tylski, a w imieniu KZ NSZZ „S” PLNG
przewodniczący Paulin Jurkiewicz
i Sławomir Bunkowski.
Polski LNG SA to spółka zajmująca się odbiorem i regazy�kacją
skroplonego gazu, jest operatorem terminalu LNG w Świnoujściu,
ważnego dla bezpieczeństwa
energetycznego kraju.
Więcej… >>

NASZYM ZDANIEM

Przyszłość
pracy
Jednym z fundamentalnych celów Związku jest zwiększenie roli
układów zbiorowych pracy w duchu realizacji konstytucyjnej zasady oparcia społecznej gospodarki
rynkowej na dialogu partnerów
społecznych. Związek za priorytet
uważa wzmocnienie negocjacji
zbiorowych.
Ważkim elementem działania
Związku jest realizacja pakietu na
rzecz młodych. Należy wzmacniać
system „Gwarancji dla młodzieży”,
który za sprawą zaleceń europejskich znalazł się w polskim porządku prawnym. Konieczne jest
zapewnienie, by każda osoba, która kwali�kuje się do objęcia „gwarancjami” otrzymała ofertę pracy
lub inną pomoc w wejściu na rynek pracy oraz by była to oferta
wysokiej jakości.
Ideą, jaka leży u podstawy
działania związków zawodowych,
jest reprezentowanie i ochrona
praw, interesów zawodowych i socjalnych jego członków. Realizacja
misji Związku nie będzie jednak
możliwa, gdy w sposób szczególny nie będą chronieni funkcyjni
członkowie Związku, czyli ci, którzy ze względu na swoje działania
na rzecz innych, narażeni są na retorsje ze strony pracodawcy.
Marka „Solidarność” jest znana
na całym świecie, ale wymaga rewitalizacji. Potrzebny jest program
odbudowy jej siły oddziaływania
na opinię publiczną. Jest to konieczne w celu uzwiązkowienia
nowych grup społecznych takich,
jak tzw. prekariat.
NSZZ „Solidarność” potrzebuje
nie tylko członków, ale też zwolenników, którzy są potencjalnie
otwarci na jej idee i działania. W
tym kontekście zadaniem Związku
jest pokazanie „Solidarności” jako
nie tylko depozytariusza historii.
Fragment projektu
Uchwały Programowej
XXIX KZD NSZZ „S”

PRZED KRAJOWYM ZJAZDEM
Wojciech Litewski, KZ NSZZ „S” OPEC Gdynia sp. z o.o.
– „Solidarność” jest traktowana jak ubezpieczyciel na
wypadek kon�iktu i kryzysu. Musimy przygotować strategię rozwoju. Wymusza to na nas demogra�a oraz rynek
pracy. Ludzi trzeba zjednać poszanowaniem etosu Związku.
Inaczej będziemy zakładnikiem demogra�i. Czeka nas poważna debata o przyszłości Związku. Nie tylko o wniesionych projektach zmian statutowych. Liczę na otwarcie się
na ludzi młodych. To oni nadają dynamikę organizacji. Nie
możemy z nich rezygnować. Ludzie aktywni, jeśli nie zrealizują się w Związku,
pójdą do polityki. My ich przygotujemy, ale będą dla nas straceni.

ZAPYTAJ PRAWNIKA

Prawo po wakacjach (cz. 4)
„Za rzeczy pozostawione w pokoju hotel nie ponosi odpowiedzialności” – czy takie zastrzeżenie jest zgodne z prawem?
Odpowiedzią jest art. 846 kodeksu cywilnego, który określa odpowiedzialność właściciela hotelu
w razie kradzieży lub uszkodzenia
rzeczy wniesionych do hotelu.
Odpowiedzialność materialna
hotelarza za szkody spowodowane utratą lub uszkodzeniem
rzeczy (nawet kosztowności)
wniesionych przez gości jest ograniczona kwotowo. I tak, w stosunku do jednego gościa, maksymalna odpowiedzialność 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 uszkodzenia więcej niż
jednej rzeczy). Jednakże odpowiedzialność za jedną rzecz nie może
przekroczyć wysokości pięćdziesięciokrotnej należności za zakwaterowanie liczone za dobę.

Powyższe, to maksymalne kwoty odszkodowania. Jeżeli wyrządzona szkoda ma niższą wartość
można domagać się tylko kwoty
odpowiadającej faktycznej stracie.
Co może powodować, że hotel
nie będzie jednak odpowiadał za
szkodę poniesioną przez gościa?
– np. wyłączna wina poszkodowanego – pozostawienie otwartego
okna na parterze w pokoju hotelowym; niezamknięcie drzwi na
klucz w chwili wyjścia z pokoju.
Jeżeli skradziono rzeczy w hotelu (dotyczy zarówno hoteli w kraju,
jak też za granicą, jeżeli umowa była
zawarta w Polsce) w czasie trwania
wycieczki, wówczas roszczenia odszkodowawcze należy kierować bezpośrednio do biura podróży, które
było organizatorem wypoczynku.
Właściciel hotelu nie może
swojej odpowiedzialności ograniczyć ani wyłączyć zarówno w formie umowy, jak też przez ogłoszenie, np. wywieszone w recepcji.
Stan prawny na 26.09.2018 r.
Maria Szwajkiewicz

Więcej rodaków ma pracę
W sierpniu br. bez pracy było
5,8 proc. Polaków – informuje
Główny Urząd Statystyczny. To jest
rekordowo niski poziom rejestrowanego bezrobocia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Festiwal
Niezłomnych
Jubileuszowy X Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci zacznie się
w Gdyni w sobotę 29 września br.
i potrwa do wtorku 2 października br.. Tegorocznemu Festiwalowi
NNW towarzyszą dwie myśli przewodnie: Armia Wyklęta, czyli Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie oraz
fenomen wolnościowego ruchu
pod szyldem NSZZ „Solidarność”.

koniec sierpnia br. wyniosła 958,6
tys. osób wobec 961,8 tys. miesiąc wcześniej. Spadek bezrobocia
zauważalny jest w porównaniu
do 1 mln 136 tys. osób bez pracy
w sierpniu ub.r. Więcej…>>

CYTAT TYGODNIA
Kto ma państwo morskie, a nie używa go albo je sobie da wydzierać,
wszytkie pożytki od siebie oddala, a wszytkie szkody na się przywodzi, z wolnego niewolnikiem się stawa, z bogatego ubogim, z swego
cudzem.
abp Jan Dymitr Solikowski, sekretarz Zygmunta Augusta
i Stefana Batorego w „Rozmowie kruszwickiej” (1573 r.)

LICZBA TYGODNIA

8 mld zł

O tyle będzie mniejsza tegoroczna dotacja budżetu państwa dla ZUS.
Ministerstwo Finansów zaoszczędzi te pieniądze dzięki wyższym wpływom z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Polska – moje miejsce, mój kraj
Rusza VI edycja Konkursu
Plastyczno-Muzycznego „Polska
– moje miejsce, mój kraj”, który organizuje Międzyregionalna Sekcja
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S”. Nagrodami głównymi są stypendia Funduszu Stypendialnego NSZZ „S” w Gdańsku.
Edycja plastyczna dla dzieci
przedszkolnych i młodzieży szkolnej na wykonanie pracy plastycz-

nej dowolną techniką i w formacie
nie mniejszym niż A3 będzie przeprowadzona w październiku i listopadzie br., a muzyczna w maju
2019 r. Zachęcamy do udziału.
Więcej informacji o konkursie na
stronie
www.solidarnosc.gda.
pl/oswiata. W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z biurem Sekcji: 58/308-44-22, e-mail:
oswiata@solidarnosc.gda.pl

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

Samorządna Rzeczpospolita
26 września 1981 r. w Gdańsku rozpoczęła się druga tura
I Krajowego Zjazdu Delegatów
NSZZ „S”. Związek przyjął program
pt. „Samorządna Rzeczpospolita”.
I KZD był prawdziwą, niełatwą lekcją demokracji. W państwie, któremu rozkazywała jedna partia, nie
działały demokratyczne procedury, a konstytucja była pustym zapisem, związkowcy zorganizowali
demokratyczny zjazd.
W programie „Samorządna
Rzeczpospolita” delegaci nakreślili
wizję Polski opartej na pluralizmie.
Zakładał on budowanie samorządów terytorialnych i pracowniczych,
wprowadzenie niezależnych sądów,
wolności słowa, badań naukowych i
działalności artystycznej.

1981

– Żadne interesy jednostkowe
czy grupowe nie mogą być stawiane wyżej niż interes kraju. Nie
ma innej drogi ocalenia kraju niż
realizacja konstytucyjnej zasady
suwerenności narodu – zapisano
w „Samorządnej Rzeczpospolitej”.
W tym czasie minister spraw
wewnętrznych Czesław Kiszczak
przekazał kierownictwu MSW notatkę: „przygotować listy pozytywnych dziennikarzy, prokuratorów
i sędziów, zwery�kować osoby
do internowania, ustalić ekipy zastępcze dla wszystkich zarządów
regionów NSZZ „Solidarność”,
„wpuszczać” przeciwnika w „maliny” oraz pokazywać, że jest on nieodpowiedzialny i awanturniczy,
ustalić miejsca izolacji”.

WYDARZYŁO SIĘ
 25.09. 1953 r.
aresztowanie Prymasa Polski kard.
Stefana Wyszyńskiego. W miejscach
odosobnienia
przebywał do 28
października 1956 r.
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 27.09.1939 r.
w okupowanej Warszawie
powstała Służba
Zwycięstwu Polsce
– konspiracyjna
organizacja wojskowa

 30.09.1939 r.
urząd prezydenta
RP na uchodźstwie
objął Władysław
Raczkiewicz,
powołując rząd
1 października
1939 r.
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