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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Pracodawca Przyjazny 
Termin składania zgłoszeń do 

XI edycji Konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom” mija 30 
listopada 2018 r. Kandydatów 
zgłaszają podstawowe jednostki 
organizacyjne „S”. Komisja Certy-
�kacyjna dokona oceny zgłoszeń
biorąc pod uwagę przestrzeganie 
prawa pracy, zawieranie układów 
zbiorowych pracy, zatrudnianie 
pracowników na czas nieokreślo-
ny, uzwiązkowienie oraz funkcjo-
nowanie rady pracowników. 

Służą Patronowi
Region Gdański wiedzie prym 

pośród regionów NSZZ „S” pod 
względem liczby pełnionych ho-
norowych służb przy grobie patro-
na naszego Związku bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. W tym roku organiza-
cje związkowe z naszego Regionu 
pełniły w sumie 19 służb. W warcie 
uczestniczyło 120 osób. 

Więcej...>>

Najpierw motywacja 
Nieodpłatne zajęcia nordic wal-

king, które zorganizowała Pomor-
ska Fundacja Edukacji i Pracy przy 
współ�nansowaniu Miasta Gdań-
ska zintegrowały zarówno człon-
ków „Solidarności” z Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistow oraz 
z Komisji Terenowej Emerytów, 
a także osoby z zewnątrz. Mają 
wspólny cel: być razem i zachować 
jak najdłużej sprawność. Odbyło 
się już pierwsze spotkanie inte-
gracyjne uczestników projektu „W 
zdrowym ciele – zdrowy senior”. 
Więcej...>>

 Wybory w Gdyni 
29 października br. odbyły 

się wybory władz w Oddziale RG 
NSZZ „S” w Gdyni. W skład pre-
zydium weszli: Wojciech Kujatt, 
Krzysztof Prokopiuk z PWiK, Woj-
ciech Litewski OPEC, Agnieszka 
Szwejkowska-Kulp z gdyńskiej 
oświaty, Zbigniew Mirecki z SR 
Nauta, Olga Krzyżyńska z Urzędu 
Miasta Gdyni, Karolina Rydzewska 
z Igloportu – CIS. Na przewodni-
czącego Rady Oddziału wybrano 
Aleksandra Kozickiego.
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Jestem Polakiem – to słowo w 
głębszym rozumieniu wiele zna-
czy. Jestem nim nie dlatego tylko, 
że mówię po polsku, że inni mó-
wiący tym samym językiem są mi 
duchowo bliżsi i bardziej dla mnie 
zrozumiali, że pewne moje osobi-
ste sprawy łączą mnie bliżej z nimi, 
niż z obcymi, ale także dlatego, że 
obok sfery życia osobistego, indy-
widualnego znam zbiorowe życie 
narodu, którego jestem cząstką, 
że obok swoich spraw i interesów 
osobistych znam sprawy narodo-
we, interesy Polski, jako całości, 
interesy najwyższe, dla których 
należy poświęcić to, czego dla 
osobistych spraw poświęcić nie 
wolno.

Roman Dmowski

W dzieciństwie moim ciągle mi 
szeptano w uszy tzw. mądre przy-
słowia: „Nie dmuchaj pod wiatr!”, 
„Głową muru nie przebijesz!”, „Nie 
porywaj się z motyką na słońce!”. 
Doszedłem później do tego, że 
silna wola, energia, zapał mogą te 
właśnie zasady złamać. Kiedy sto-
imy wobec wielkich zadań dalszej 
budowy państwa polskiego, wła-
śnie potrzeba nam ludzi, którzy 
potra�ą starej mądrości tych przy-
słów się przeciwstawić. 

Józef Piłsudski

Żaden z narodów na świecie nie 
może się poszczycić takim, jak nasz 
naród, bogactwem uczuć i nastro-
jów. Może w tym tkwi czar nasz uj-
mujący, a może też to i wada wielka!

Zmiany następują szybko, bez-
pośrednio: od radosnych upojeń do 
żałosnych szlochań, od szczytnych 
porywów do upadków ducha. Wi-
dzimy tego dowody we wszystkich 
dziedzinach narodowego życia: 
w politycznych wypadkach, w spo-
łecznych przemianach, w pracy twór-
czej, w codziennym trudzie, w towa-
rzyskich stosunkach, w osobistych 
sprawach. Jeżeli to niedomaganie, 
to nazwać je można wrodzoną, na-
rodową arytmią. Z tej to arytmii przy-
chodzi zapewne przypisywana nam 
niestałość i niemoc wytrwania. 

Ignacy Jan Paderewski  

Ojcowie 
NiepodległejPrawo  

do „Solidarności”

Członkowie NSZZ „S” wezmą 
udział w Marszu Niepodległości 11 
listopada br. w Warszawie, organi-
zowanym przez Stowarzyszenie 
Marsz Niepodległości. Związkow-
cy w sposób nieformalny zbiorą 
się pod znakami „S”. Warto zadbać 
o zabranie �ag narodowych.

Parada Niepodległości w Gdań-
sku zacznie się 11 listopada 2018 
o godz. 8.30 zbiórką na Podwalu 

Staromiejskim. O godzinie 9.30 
rozpocznie się przemarsz pod 
pomnik Króla Jana III Sobieskiego 
przy Targu Drzewnym.  Od jutra do 
14 listopada br. nocami będą pod-
świetlane światłem w barwach 
narodowych m.in. wiadukty przy 
Stadionie Energa Gdańsk, przy 
Galerii Bałtyckiej i na Jana z Kolna 
oraz Pomnik Poległych Stoczniow-
ców.  

Zmiany w ustawie o związkach 
zawodowych rozszerzające prawo 
do zrzeszania się, były głównym 
tematem listopadowego posie-
dzenia ZRG NSZZ „S”. Przepisy wej-
dą w życie od 1 stycznia 2019 r.  

Zmiany w ustawie obejmu-
ją prawem koalicji związkowej 
wszystkich świadczących pracę 
za wynagrodzeniem, bez wzglę-
du na podstawę zatrudnienia. W 
tym kontekście pracownikiem jest 
każdy, kto wykonuje określoną 
pracę zarobkową na rzecz innego 
podmiotu w ramach łączącego go 
z tym podmiotem stosunku praw-
nego. Nowelizacja ustawy umoż-
liwia tworzenie i wstępowanie do 
związków zawodowych osobom 
wykonującym pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych oraz oso-
bom prowadzącym jednoosobo-
wo działalność gospodarczą tzw. 
samozatrudnionym. Prawo do 
zrzeszania zyskują wolontariusze.   

W czerwcu 2015 r. Trybunał 
Konstytucyjny przyznał, że ogra-

niczanie prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe osobom 
zatrudnionym na umowy cywilno-
prawne i samozatrudnionym jest 
niezgodne z konstytucją.

Teraz ustawą obejmuje się, obok 
pracownika, także „osobę świad-
czącą pracę za wynagrodzeniem 
na innej podstawie niż stosunek 
pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego 
rodzaju pracy innych osób, nieza-
leżnie od podstawy zatrudnienia, 
oraz ma takie prawa i interesy 
związane z wykonywaniem pracy, 
które mogą być reprezentowane 
i bronione przez związek zawodo-
wy”. Zmianie uległa de�nicja pra-
codawcy. Zatem „pracodawcą” jest 
osoba �zyczna lub prawna w ro-
zumieniu art. 3 kodeksu pracy, jak 
i „jednostka organizacyjna, choćby 
nie posiadała osobowości praw-
nej, a także osoba �zyczna, jeżeli
zatrudniają one inną niż pracownik 
osobę wykonującą pracę zarobko-
wą, niezależnie od podstawy tego 
zatrudnienia”. Więcej…>>

Marsz niepodległości

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sluzba-przy-grobie-blogoslawionego-ksiedza-jerzego-popieluszki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/najwazniejsza-jest-motywacja
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-wiecej-osob-moze-nalezec-zwiazkow-zawodowych
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WYDARZYŁO SIĘ
 6.11.1922 r. utwo-

rzono O�cerską
Szkołę Marynarki 
Wojennej w Toru-
niu

 7.11.1806 r. wybuch 
zwycięskiego Po-
wstania Wielkopol-
skiego przeciwko 
Prusom, które 
przyczyniło się do 
powstania Księstwa 
Warszawskiego 

 10.11.1980 r.  
Sąd Wojewódzki 
w Warszawie za-
rejestrował NSZZ 
„Solidarność”

Drogi do Polski
100 LAT NIEPODLEGŁEJ

1918

– Kiedy wstępowałem do  „Solidarności” w 1980 roku 
walczyliśmy o wolne soboty. Po 38 latach walczymy o wol-
ne niedziele, które coraz częściej są zagospodarowywane 
przez pracodawców sektora spożywczego. W branży spo-
żywczej pracownicy zmuszani są do pracy we wszystkie 
dni w roku, w niedziele i święta. Ma to niezwykle negatyw-
ny wpływ na regenerację sił i na życie rodzinne. Pracow-

nicy co prawda za pracę w niedzielę i święta otrzymują w zamian wolne w 
powszednie dni tygodnia. Jednak te dni wolne nie w pełni rekompensują 
negatywne skutki, jakie niesie ze sobą praca w dni świąteczne. 

PO KRAJOWYM ZJEŹDZIE
ZBIGNIEW SIKORSKI, przewodniczący Krajowego Sekretariatu  
Przemysłu Spożywczego
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Redaktor prowadzący: Artur S. Górski 
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ZAPYTAJ PRAWNIKA

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie 
zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium.

Józef Piłsudski 

Nowe terminy przedawnienia 
w prawie cywilnym

Narodowe Święto Niepodle-
głości z 11 listopada upamiętnia 
odzyskanie niepodległości przez 
Polskę w 1918 r. Drogi do Nie-
podległej wiodły przez pola bitew 
legionowych brygad Józefa Pił-
sudskiego, POW i Strzelca, przez 
waleczność Błękitnej Armii gen. 
Józefa Hallera i polskiego korpu-
su w Rosji, zabiegi dyplomatycz-
ne Ignacego J. Paderewskiego 
i Romana Dmowskiego, kaszubską 
wytrwałość Antoniego Abrahama 
i Tomasza Rogali, upór Wincen-
tego Witosa, śląską pracowitość 
Wojciecha Korfantego oraz dzieło 
tysięcy, którzy dla niej poświęcali 
życie w powstaniach i w ciężkiej 
codziennej pracy. 

11 listopada 1918 r. kapitula-
cją Niemiec zakończyła się I wojna 
światowa na froncie zachodnim. 
Dwa lata wcześniej 5 listopada 1916 
r. został wydany „akt dwóch cesarzy” 

gwarantujący powstanie Królestwa 
Polskiego w nieokreślonych grani-
cach. 14 stycznia 1917 r. rozpoczęła 
działalność Tymczasowa Rada Sta-
nu, a 12 września 1917 r. rolę głowy 
państwa powierzyła Radzie Regen-
cyjnej. 7 października 1918 r. Rada 
Regencyjna ogłosiła niepodległość 
Polski. 10 listopada 1918 r. do War-
szawy przyjechał Józef Piłsudski. 
Nazajutrz Rada Regencyjna przeka-
zuje mu władzę wojskową, mianu-
jąc Naczelnym Dowódcą Wojsk Pol-
skich. 14 listopada Piłsudski został 
Naczelnikiem Państwa.  

11 listopada ustanowiono 
świętem państwowym w 1937 r. 
W PRL świętowano o�cjalnie 22
lipca, rocznicę ogłoszenia Manife-
stu PKWN. 11 listopada w latach 70 
organizowane były antyreżimowe 
manifestacje. Święto Niepodległo-
ści powróciło w 1989 r. 
O lwowskich Orlętach tutaj...>>

Członkowie ZRG NSZZ „S” po-
parli stanowisko Rady Sekcji Krajo-
wej Przemysłu Okrętowego NSZZ 
,,S” w sprawie przyszłości szkolnic-
twa wyższego dla sektora okręto-
wego. W stanowisku czytamy, iż 
sektor okrętowy jest w Polsce od 
kilkudziesięciu lat zaniedbywany, 
pomimo że przyczynia się do roz-
woju szeregu przemysłów koope-
rujących i stanowi w wielu krajach 
czynnik rozwoju gospodarczego.

To, co budzi duże zaniepokojenie 
to odpływ fachowej kadry. Dotyczy 
to wszystkich grup pracowniczych 

od spawaczy, monterów po projek-
tantów i technologów. Związkowcy 
w przyjętym stanowisku podkre-
ślają znaczenie kadry naukowej dla 
rozwoju przemysłu stoczniowego. 
Dlatego sprzeciwiają się nie umiesz-
czeniu dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych związanych z przemy-
słem stoczniowym w  Rozporzą-
dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 20 września 2018 r. 
Taka sytuacja spowoduje, że gospo-
darka morska może zostać pozba-
wiona możliwości kadr ważnych dla 
sektora okrętowego. Więcej…>>

W stulecie odzyskania Niepod-
ległości Międzyregionalna Sekcja 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
ogłosiła VI edycję Wojewódzkiego 
Konkursu Plastyczno-Muzycznego 
„Polska – moje miejsce, mój kraj”. 
Jego celem jest popularyzowanie 
wśród młodzieży szkolnej twór-
czości patriotycznej.

„Polska – moje miejsce, mój kraj” 
Na konkurs wpłynęło 335 prac 

plastycznych z regionu pomorskie-
go. W edycji plastycznej konkursu 
jury w składzie: Arkadiusz Baniec-
ki, Małgorzata Kuźma, Barbara Ur 
Piwarska i Mirosława Wenda przy-
znało nagrody i wyróżnienia.

Nagrodzeni I, II i III miejscem 
oraz ich opiekunowie są zaprosze-
ni na posiedzenie Międzyregional-
nej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” 13 listopada br. o godz. 
10 do Gdańska (Wały Piastowskie 
24) na uroczystość wręczenia na-
gród i dyplomów.

Gratulujemy nagrodzonym 
i wyróżnionym uczniom i opieku-
nom! Wyniki tutaj…>>
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Kadry okrętownictwa

Od 9 lipca 2018 roku obowią-
zują nowe zasady dotyczące ter-
minów przedawnienia.

Główną zmianą jest skrócenie 
podstawowych terminów przedaw-
nienia roszczeń – z 10 do 6 lat. Do 
tej pory art. 118 k.c. zakładał, że jeżeli 
przepis szczególny nie stanowi ina-
czej termin przedawnienia wynosił 10 
lat. Aktualnie termin ten wynosi 6 lat.

Również roszczenie stwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądu lub 
innego organu powołanego do roz-
poznawania spraw, jak również rosz-
czenie stwierdzone ugodą zawartą 
przed sądem albo przed mediatorem 
i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia 
się z upływem sześciu lat.

Jednocześnie w przypadku 
roszczeń o świadczenia okresowe i 
roszczeń związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej 
obowiązywać będzie wciąż obec-
ny termin (3 lata). 

Nowelizacja wprowadziła też 
nową zasadę odnośnie końca ter-

minu przedawnienia. Po zmianach, 
przypada on na ostatni dzień roku 
kalendarzowego, chyba że termin 
przedawnienia jest krótszy niż dwa 
lata. Przykładowo, jeżeli roszczenie 
stało się wymagalne dnia 1 czerw-
ca 2016 roku to koniec terminu 
przedawnienia przypadnie na dzień 
31 grudnia 2019 roku (w przypadku 
roszczeń o świadczenia okresowe).

Kolejną ważną zmianą jest wpro-
wadzenie §2¹do art. 117 k.c., zgod-
nie z którym po upływie terminu 
przedawnienia nie można domagać 
się zaspokojenia roszczenia przysłu-
gującego przeciwko konsumento-
wi. Oznacza to, że sąd rozpoznając 
sprawę przeciwko konsumentowi 
powinien z urzędu badać czy rosz-
czenie nie uległo przedawnieniu, 
a jeśli tak, to powinien powództwo 
oddalić. Do tej pory sąd zajmował 
się kwestią przedawnienia wyłącz-
nie na zarzut pozwanego. 
stan prawny na 7.11.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/lwowskie-orleta-w-miescie-semper-fidelis
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-wykreslili-przemysl-stoczniowy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/71684
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