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

ok. 2 miliony
Tylu pracowało w Polsce Ukraińców w 2017 r. W 2018 r. liczba ta ma wzrosnąć do 3 mln.iBiS
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Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy. Więcej na temat 

Fundacji można się dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Przekaż 1 procent!

Wolność zrzeszania  
czy wolność zwalniania?

Dostępność Plus 
Ministerstwo Inwestycji 

i Rozwoju uruchomia program 
Dostępność Plus. Chodzi o uła-
twienie osobom starszym, nie-
pełnosprawnym oraz rodzicom 
z dziećmi poruszanie się w prze-
strzeni publicznej. Na program, 
który ma być realizowany do 
2025 r. zamierza się przeznaczyć 
ponad 23 mld zł. Więcej...>>

Zadania komisji rewizyjnej
Nowo wybrani członkowie ko-

misji rewizyjnych w podstawowych 
jednostkach organizacyjnych NSZZ 
„S” przechodzą właśnie szkolenia. 
We wtorek 20 marca do Gdańska 
przyjechało ponad 20 osób z róż-
nych oddziałów naszego Regionu. 
Więcej...>>

Andrzej Piwarski 
uhonorowany

14 marca 2018 na uroczystości 
w Nadbałtyckim Centrum Kultury 
w Gdańsku Andrzej Jan Piwarski, 
artysta malarz, otrzymał Nagrodę 
Specjalną Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego. Więcej...>>

Olimpiada „Solidarności” 
15 marca w Sali BHP 61 mło-

dych pasjonatów historii XXI wieku 
z całego Pomorza, wzięło udział 
w V edycji konkursu na poziomie 
wojewódzkim „Olimpiada „Soli-
darności”. Dwie dekady historii”.
Zwyciężczynią została Agata Som-
browska z I LO im. Władysława Gę-
bika w Kwidzynie. Więcej...>>

P r z y p a d -
ków narusze-
nia prawa do 
zrzeszania się 
w związkach 
zawodowych, 
dyskrymino-
wania pra-

cowników za przynależność 
do związku zawodowego jest 
mnóstwo. Do klasyki należy 
przypadek kolegi Hieronima 
Stachela z Inowrocławia, który 
7 lat walczy przed polskim wy-
miarem sprawiedliwości o po-
szanowanie przez sąd, proku-
raturę i pracodawcę przepisów 
prawa obowiązującego w Pol-
sce. 

Mamy około 230 przypad-
ków naruszeń ustawy o związ-
kach zawodowych, skierowa-
nych do prokuratury w ciągu 
trzech lat - 2013 – 16. Odręb-
nym zagadnieniem jest pół-
roczne lub 7-miesięczne ocze-
kiwanie na pierwszą rozprawę, 
pracownika dopominającego 
się o przywrócenie do pracy, 
bo został niesłusznie zwolnio-
ny. Pracownika, który znajduje 
się pod szczególną ochroną 
ustawy o związkach zawodo-
wych czy ustawy o społecznej 
inspekcji pracy. To ośmiesza 
i kompromituje organy pań-
stwa, oznacza, że można drwić 
z ustawy. Ochrona ustawowa 
pracownika jest iluzją. 

W Regionie Gdańskim mamy 
takie przypadki, gdzie w jednej 
ze spraw sędzia uwzględnił 
wszelkie zeznania świadków 
zeznających po stronie praco-
dawców, natomiast zeznania 
świadków wskazanych przez 
pracowników uznał, że tylko 
w części są wiarygodne. 

Tych przypadków mógłbym 
cytować o wiele więcej, cho-
ciażby skazanie jednego z na-
szych kolegów za strajk, które-
go nie było, co przyznał nawet 
pracodawca. A mimo wszystko 
działacz związkowy został ska-
zany. 

To pokazuje, że wymiar 
sprawiedliwości wymaga do-
głębnej, przynajmniej w tym 
naszym obszarze, zmiany. I na 
taką zmianę czekamy. 

Krzysztof Dośla

UZDROWIĆ  
WYMIAR 
SPRAWIEDLIWOŚCI

Naszym
ZDANIEM

Komisja KodyfikacyjnaPrawaPra-
cy przyjęła dwa projekty kodeksu in-
dywidualnego pracy i kodeksu zbio-
rowego prawa pracy. Oba projekty 
zostały przekazane do Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
które zadecyduje o dalszych losach 
przygotowywanych rozwiązań.

Przedstawione projekty no-
wych kodeksów pracy zawierają 
m.in. zapisy o umowach nieeta-
towych, polegających na pozosta-
waniu w gotowości przez zatrud-
nionego i podejmowaniu pracy na 
wezwanie pracodawcy. Ponadto 
zaproponowano takie rowiązania, 

jak: konieczność wysłuchania pra-
cownika przed zwolnieniem i uza-
sadniania wypowiedzenia umowy 
na czas określony, odpracowywa-
nie czasu poświęconego na spra-
wy niezawodowe, przepadanie 
urlopu w razie jego niewykorzy-
stania do marca następnego roku 
kalendarzowego, powoływanie 
delegata związkowego.

Związki zawodowe mają wie-
le zastrzeżeń do tych zapisów 
– szczególnie do części zbiorowej, 
która może się bardzo negatywnie 
odbić na polskiej scenie związko-
wej. Więcej...>>

Nowe prawo pracy

W piątek, 16 marca, w histo-
rycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej 
NSZZ „Solidarność” zorganizowa-
ła konferencję pt. „Wolność zrze-
szania, czy wolność zwalniania? 
Czy Konsytuacja rzeczywiście za-
pewnia wolność tworzenia i dzia-
łania związków zawodowych?”. 
Punktem wyjścia do rozmowy był 
art. 12 Konstytucji RP gwarantu-
jący m.in. wolność zrzeszania się 
w związki zawodowe. Udział w 
konferencji wziął m.in. minister 
sprawiedliwości, prokurator ge-
neralny, Zbigniew Ziobro.

– W latach 2013 – 2016 wpły-
nęło do prokuratur w Polsce 226 
zgłoszeń podejrzenia popełnie-
nia przestępstwa dotyczących 
artykułu 35 ustawy o związkach 
zawodowych. Z 226 zgłoszeń 
w 78 przypadkach odmówiono 
wszczęcia postępowania. To sta-
nowi 34,5 procent wszystkich 
zgłoszeń – mówi koordynator ds. 
obrony praw związkowych Komi-
sji Krajowej NSZZ „S”. Aż w 119 

przypadkach doszło do umorze-
nia postępowania. Dotyczyło to 
więc ponad 50 proc. zgłoszeń. 
W sumie odmowę wszczęcia po-
stępowania i umorzenie postępo-
wania objęły ponad 87 procent 
zgłoszeń. 

„S” złożyła ministrowi Ziobrze 
postulat, aby w trakcie postępo-
wania sądowego dla zwalnianych 
pracowników wykorzystać insty-
tucję zabezpieczenia. Pomysł „S” 
polega na tym, aby sędzia sto-
sując instytucję zabezpieczenia 
mógł wydać pracodawcy nakaz 
zatrudnienia zwolnionego pra-
cownika na czas postępowania 
sądowego. 

Pracodawca chcąc pozbyć się 
działaczy związkowych dopomi-
nających się o prawa pracowni-
cze szuka często pretekstu, aby 
ich zwiolnić. Najczęściej jest to 
dyscyplinarka, czyli art. 52 Kodek-
su pracy. A przecież Konstytucja 
w art. 12 gwarantuje obywate-
lom m.in. swobodę zrzeszania się 
w związki zawodowe.

Minister Ziobro zapowiedział, 
że we współpracy z „S” zostanie 
powołany zespół, który przyjrzy 
się przepisom związanym m.in. z 
prawem pracy. Zapowiedział też, 
że przygotuje w konsultacji ze 
związkami wytyczne dla proku-
ratorów co do sposobu działania 
m.in. w przypadku uporczywego 
naruszania praw pracowniczych. 

Więcej...>>
Zobacz też...>>

W najbliższy piątek 23 marca 
o godzinie 15.35 w TVP3 (regio-
nalne) wyemitowany zostanie 
pierwszy odcinek nowego pro-
gramu pt. „Moja praca”, w któ-
rym udział wezmą przedstawi-
ciele związków zawodowych i 

pracodawców. W najbliższym 
programie dyskutować będą 
przewodniczący Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla i dyrektor 
Gdańskiego Oddziału Totalizato-
ra Sportowego Kazimierz Janiak.  

Związkowcy i pracodawcy w TVP3

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kodyfikacja-pracy-czas-na-konsultacje
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/minister-zbigniew-ziobro-zapowiada-reformy-wolnosc-zrzeszania-czy-wolnosc-zwalniania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zabezpieczyc-zwalnianych-pracownikow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dostepnosc-plus-program-dla-osob-z-ograniczeniami-mobilnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zadania-komisji-rewizyjnej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/andrzej-piwarski-uhonorowany
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/olimpiada-solidarnosci-dwie-dekady-historii-etap-wojewodzki


CYTAT tygodnia
„Jedność Polski i Węgier jest źródłem siły; 

jeśli Polska jest silna, Węgry nie zginą, a je-
śli Węgry są silne, mogą pomóc polskim 

przyjaciołom”.

premier Węgier  
Viktor Orbán,  

Budapeszt 15 marca 2018.

iBiS NR 12 (367) 21 MARCA 2018
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

TOMASZ GAWLICKI, Komisja Rewizyjna NSZZ 
„Solidarność” w Mostostalu Chojnice

– Do „Solidarności” należę od około pięciu lat. Za-
chęcili mnie do tego koledzy z pracy. Zgodziłem się 
i jestem z tego zadowolony, bo Związek walczy o pra-
cowników. Dzięki związkowi dużo się dowiedziałem 
o prawach pracownika. Ważna jest też dla mnie inte-

gracyjna działalność „S” – spotkania towarzyskie i wycieczki.

OPŁATY  
ZA ZAŚWIADCZENIA  
O ZAROBKACH?

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

POWSTANIE ROPCiO

Byli pracownicy mogą zwracać 
się do zakładu pracy o wysta-
wienie zaświadczeń ZUS Rp-7 
czyli zaświadczeń o zatrud-
nieniu i wynagrodzeniu dla 
potrzeb emerytalno-rentowych. 

Zgodnie z art. 125a ust. 3 usta-
wy o emeryturach i rentach z FUS 
płatnik składek jest zobowiązany 
do wystawienia zaświadczenia 
o wysokości przychodu stanowią-
cego podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne, wy-
płaconego za okresy, za które 
przychód ten przysługuje, a także 
o wysokości wypłaconych wy-
nagrodzeń za czas niezdolności 
do pracy, świadczeń i zasiłków 
oraz innych należności, o których 
mowa w art. 15 ust. 3. Ustawa 
nie daje pracodawcy uprawnień 
do pobierania z tego tytułu do-
datkowych opłat.

Natomiast inaczej rzecz się 
przedstawia u prywatnych prze-
chowawców. Gdy jest to archi-
wum prowadzone na zasadach 
określonych w art. 51a i następ-
nych ustawy z 14 lipca 1983 r. 

ponadnarodo -
wym zasobie archi-
walnym i archiwach, 
czyli prywatne, ma ono 
prawo pobierać opłaty 
za wydawane kopie i odpisy 
zgromadzonych dokumentów. 

Należy jednocześnie podkreślić, 
że archiwa nie są uprawnione do 
wydawania zaświadczeń o okre-
sach zatrudnienia oraz o wysoko-
ści zarobków na formularzu ZUS 
Rp-7. Mogą jedynie udostępnić 
uwierzytelnione wyciągi lub od-
pisy przechowywanych druków 
osobowych i płacowych.

Opłata od jednorazowo złożo-
nego zamówienia na sporządze-
nie odpisu lub kopii całej doku-
mentacji pracowniczej nie może 
przekroczyć 200 zł. (zgodnie 
z rozporządzeniem ministra kul-
tury z 10 lutego 2005 r. w spra-
wie określenia maksymalnej wy-
sokości opłat za sporządzenie 
odpisu lub kopii dokumentacji 
o czasowym okresie przechowy-
wania DzU nr 28, poz. 240).
Stan prawny na 14.03.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

25 marca 1977 r. przypada 41 
rocznica powstania Ruchu Obro-
ny Praw Człowieka i Obywatela, 
organizacji antykomunistycznej 
i niepodległościowej.

We wrześniu 1975 r. trzej 
opozycjoniści (Leszek Moczulski, 
Romuald Szeremietiew i Andrzej 
Szomański) podjęli decyzję o po-
wołaniu jawnej organizacji mają-
cej na celu obronę praw człowieka 
w PRL. Impulsem było podpisanie 
Aktu Końcowego Konferencji Bez-
pieczeństwa i Współpracy w Eu-
ropie w 1975 r. w Helsinkach. 
Ruch nie był stowarzyszeniem, 
nie posiadał statutu, władz ani 
członkostwa. Na jego czele stali 
dwaj rzecznicy: Andrzej Czuma 
i Leszek Moczulski. Taka formuła 
ułatwiała działanie, utrudniała 
represje, ale także umożliwia-
ła łatwą infiltrację Ruchu przez
agentów Służby Bezpieczeństwa. 
Celem ROPCiO było wymuszenie 
na władzach PRL przestrzega-
nie ratyfikowanych przez Polskę

w 1977 r. Międzynarodowych 
Paktów Praw Człowieka i Oby-
watela. Ruch wydawał „Opinię” 
– pierwszy nielegalny periodyk 
w PRL z jawnie podanymi nazwi-
skami i adresem redakcji. Dzia-
łacze ROPCiO zakładali punkty 
konsultacyjno-informacyjne, 
które udzielały pomocy ludziom 
prześladowanym przez instytucje 
państwowe, a także organizowali 
kluby swobodnej dyskusji, gdzie 
odbywały się wykłady na tematy 
historyczne i polityczne. 

Pod koniec 1978 r. doszło do 
rozłamu w szeregach Ruchu. 
W efekcie w 1979 r. powstało 
kilka organizacji: Konfederacja 
Polski Niepodległej, Ruch Młodej 
Polski i Ruch Wolnych Demo-
kratów. W marcu 2007 r., w 30. 
rocznicę powstania  Ruchu  pre-
zydent RP Lech Kaczyński wręczył  
35 zasłużonym działaczom ordery 
za wybitne zasługi w działalności 
na rzecz przemian demokratycz-
nych w Polsce.

Przypominamy, że do końca 
marca 2018 r. wszystkie podsta-
wowe jednostki organizacyjne 
Związku powinny przeprowadzić 
wybory na kadencję 2018-2020.

W ostatnim tygodniu odbyły 
się wybory m.in. w kilku dużych 
organizacjach. I tak, w gdań-
skiej Oświacie wybory wygrała 
Bożena Brauer, dotychczasowa 
przewodnicząca KM NSZZ „S” 
Pracowników Oświaty i Wycho-
wania w Gdańsku. W gdyńskiej 
Oświacie także funkcję przewod-
niczącej na następną kadencję 
sprawować będzie ponownie 
Zdzisława Hacia.

Podobna sytuacja zaistniała 
podczas wyborów w Międzyza-
kładowej Organizacji „S” Stoczni 
Gdańskiej, gdzie jednogłośnie wy-

Wybory w Związku
brano na 
przewod-
niczącego 
R o m a n a 
Ga łęzew-
s k i e g o , 
pełniącego 
dotychczas 
tę funk-
cję. Tak 
samo było 
p o d c z a s 
wyborów 
w „Solidar-
ności” Za-
rządu Morskiego Portu Gdańsk, 
przewodniczącym został Edward 
Fortuna.
Relacje z wyborów znajdują się 
na stronie Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”...>>

11 i 18 marca 2018 r. były pierw-
szymi niedzielami, od kiedy w Polsce 
wprowadzono ustawowe ograni-
czenia w handlu. 

– W Pomorskiem 11 marca 
zweryfikowano 198 placówek
handlowych pod kątem przestrze-
gania przepisów o zakazie handlu 
– mówi Agnieszka Kraszewska-Go-
dziątkowska, Okręgowy Inspektor 
Pracy w Gdańsku. – Otwartych 
było 113 placówek. W kilkunastu 
placówkach doszło do wykrocze-
nia. 11 przypadków zostało pod-
danych szczegółowej analizie.

– Liczba wykroczeń i wątpliwości, 
które zgłasza Państwowa Inspekcja 
Pracy jest chyba mniejsza niż mogli-
śmy się tego spodziewać powiedzia-
ła dla portalu wpolityce.pl minister 
Elżbieta Rafalska. – Polacy bardzo 
dobrze sobie poradzili z ograniczo-
nym handlem. Z danych, które do 

nas docierają wynika, że Polacy wol-
ny czas poświęcili głównie rodzinie. 
Nie rozumiem skąd było to histerycz-
ne nastawienie. 

Właściciel sieci sklepów „Bie-
dronka” robi wszystko, aby na-
mawiać Polaków do spędzania 
niedzieli na zakupach. – 11 marca 
otwartych było 5 Biedronek w Pol-
sce znajdujących się przy dworcach 
PKP i PKS, a 18 marca 7 – mówi 
Piotr Adamczyk, przewodniczący 
NSZZ „S” pracowników Biedronki. 
– Z ich usług korzystali nie tylko 
podróżni, ale ściągano klientów 
z miasta, wysyłając do nich sms-
-em cykliczne zaproszenia na za-
kupy. Kolejnym problemem jest 
zmiana godzin pracy od 24 do 24. 
Pracownicy nie mają jak dostać się 
do pracy, a jeśli już dotrą na 24.15 
w niedzielę, to na dostawy towaru 
czekają do godz. 4 rano. 

Po dwóch niedzielach 
z ograniczonym handlem

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl
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