
WYDRUKUJ I  WY WIEŚ W GABLOTCE!

13,5 mld zł 
to wartość zerwanego kontraktu z Airbus Helicopters na zakup śmigłowców Eurocopter 
EC725 Caracal. Kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej zabezpieczającej nasz interes 
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Festiwal NNW
 1 października w Gdyni zakończył 

się VIII Festiwal Filmowy Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci. Były wręczane 
Sygnety Niepodległości i nagrody 
Drzwi do Wolności za wspieranie 
podziemia niepodległościowego i 
solidarnościowego. Główną nagrodę 
Złoty Opornik otrzymał Henryk Ju-
recki za film: „Hieronim Bednarski. 
Wyklęty z czerwonej wsi”. Relacje 
oraz festiwalowe gale po raz pierw-
szy transmitowała TVP.              więcej...

Ważny termin
     Do 10 października br. każda 
organizacja związkowa jest zobo-
wiązana do przedstawienia pra-
codawcy bądź dowódcy jednostki 
informacji o łącznej liczbie człon-
ków organizacji według stanu na 
ostatni dzień kwartału. Nie można 
udostępniać imiennej listy człon-
ków związku.                         więcej...

Wakacje z „Solidarnością”
60 osób przesłało zdjęcia na nasz 
konkurs „Wakacje z Solidarnością” 
drogą mailową lub w postaci komen-
tarzy na Facebooku przedstawiające 
ronda, ulice, pomniki, tablice i pa-
miątki z różnych części Polski. Łączy 
je NSZZ „Solidarność” w nazwie.
Wszystkie zdjęcia mają dla nas war-
tość, a nagrody książkowe w dro-
dze losowania otrzymują Tomasz 
Grabowski, Peter Dengel i Justyna 
Weyer. Kontakt z Działem Informacji i 
Promocji ZRG NSZZ „Solidarność” tel. 
58 301 71 21, 58 308 42 72.

35 lat Tygodnika 
3 października br. w Warszawie „Ty-
godnik Solidarność”, niezależny od 
władz PRL, wprowadzony do ogólno-
polskiego kolportażu 3 kwietnia 1981 
r. świętował swoje 35 lecie. Dwóch 
pierwszych redaktorów naczelnych 
pisma zostało premierami: Tadeusz 
Mazowiecki i Jarosław Kaczyński. 

Podczas spotkania prezydent An-
drzej Duda przypomniał wstępniak 
do pierwszego numeru „Tygodnika 
Solidarność”.                                  więcej...

 

Dialog społeczny to podsta-
wowy instrument efektywnego 
regulowania relacji społecznych 
w państwie demokratycznym.  

Strony dialogu, aby był on 
efektywny, powinny prowadzić 
dialog w dobrej wierze, tak by 
jego pozytywne efekty wpro-
wadzić w życie bez zwłoki i z 
przekonaniem, że osiągnięty re-
zultat jest wartością, która daje 
obu stronom korzyści a nie tylko 
złym kompromisem. Zakładanie 
a także funkcjonowanie związ-
ków zawodowych nie może być 
traktowane przez kierownictwa 
niektórych firm jako działanie nie 
przynoszące korzyści a jedynie 
utrudnienie dla funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, z którymi trze-
ba walczyć, niekiedy w postaci 
rozwiązywania umowy o pracę 
z organizatorami związku. Prze-
szkodą wzrostu uzwiązkowienia 
są także regulacje związane ze 
zrzeszaniem się osób zatrudnio-
nych na umowach cywilnopraw-
nych, osób samozatrudnionych 
oraz fakt, że powyżej 90 procent 
firm to firmy zatrudniające mniej 
niż 10 osób. 

Państwo winno dostarczyć 
jasnych i precyzyjnych rozwią-
zań prawnych umożliwiających 
wprowadzenie w życie efektów 
dialogu społecznego. Potrzeb-
ne jest wzmocnienie prawne 
partnerów społecznych poprzez 
poszerzenie kompetencji Rad 
Dialogu Społecznego. Wnioski 
z debat odbywających się na 
poziomie wojewódzkim winny 
być przekazywane krajowej ra-
dzie dialogu oraz odpowiednim 
ministerstwom, tak by stały się 
elementem nie tylko rozwiązań 
regionalnych ale i krajowych. 
Rady dialogu winny być stałym 
elementem opiniotwórczym dla 
centralnych inicjatyw rządowych. 

Związki zawodowe winny 
mieć określony prawnie dostęp 
do odpowiednich danych i infor-
macji o stanie firmy, umożliwiają-
cych negocjacje oparte o fakty a 
nie przypuszczenia. Związki za-
wodowe zauważają niechęć czę-
ści pracodawców do prowadze-
nia rokowań w tym zakresie. Zbyt 
często pojawiają się głosy, iż zysk 
przedsiębiorstwa to własność 
prywatnego właściciela, zapomi-
nając, iż nie byłby on możliwy bez 
efektywnego działania załogi. 

 Fragment stanowiska 
WRDS z 4.10.2016

DIALOG  
RÓWNYCH

E-głosowanie i kodeks

Przyjęcie regulaminu e-gło-
sowania, czyli poddawania pod 
głosowanie apeli, stanowisk, 
decyzji i uchwał poprzez pocz-
tę elektroniczną i sms-y (z wy-
łączeniem wyborów wymaga-
jących głosowania tajnego oraz 
projektów budżetu i jego nowe-
lizacji) i informacja o zmianach 
w kodeksie pracy to główne 
tematy październikowego ZRG.

Dr Waldemar Uziak, koor-
dynator Działu Prawnego ZRG 
omówił m.in. ostatnią zmianę 

w kodeksie pracy, czyli wymóg 
zawarcia umowy o pracę lub 
potwierdzenia warunków pra-
cy na piśmie przed dopuszcze-
niem pracownika do pracy.   

Z kolei Stanisław Kotyń-
ski, przewodniczący „S” w 
GPEC, poinformował o za-
kończeniu negocjacji nad 
układem zbiorowym w GPEC 
Serwis. Gość ZRG poseł Ja-
nusz Śniadek poinformował 
o aktualnych pracach Sejmu. 
                                            więcej...

Stan dialogu
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    Podczas wtorkowych obrad 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Gdańsku związ-
kowcy i pracodawcy zgodzili się, 
że dialog społeczny, podstawo-
wy instrument regulowania 
relacji społecznych w państwie 
demokratycznym, musi być czę-
ścią systemu, a partnerzy dialo-
gu muszą mieć równe szanse 
działania. 
     - Strony dialogu w wojewódz-
twie pomorskim, mimo różnic 
podejścia do dialogu społecz-
nego, wyrażają gotowość do ak-
tywnego działania na tym polu 
– czytamy w stanowisku WRDS. 
Wart podkreślenia jest fakt, 
że jest to wspólne stanowisko 
przedstawicieli strony społecz-
nej, jak i pracodawców. Mamy 

nadzieję, że spojrzenie na dia-
log prezentowane przez lide-
rów organizacji pracodawców 
w WRDS stanie się zdaniem po-
wszechnym przedsiębiorców 
prowadzących firmy stowarzy-
szone w tychże organizacjach. 
Pod obrady WRDS trafił też 
raport pomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego na temat 
przekształceń w szpitalach pod-
ległych marszałkowi wojewódz-
twa. Na wniosek Krzysztofa Do-
śli, lidera ZRG stanowisko w tej 
sprawie będzie przyjęte na ko-
lejnej WRDS. Raport ten będzie 
też przedmiotem konsultacji w 
ramach Sekcji Służby Zdrowia 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego. 
 
Stanowisko WRDS czytaj obok>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/niepokorni-niezlomni-wykleci-festiwal-wyjatkowy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/10-pazdziernika-wazny-termin-dla-kazdej-organizacji-zwiazkowej/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/lech-kaczynski-upamietniony-w-pomorskim-urzedzie-wojewodzkim/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/56715/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-e-glosowanie/


Zagadnienie:
Pracownik został zatrudniony w 

firmie na podstawie umowy o pracę 
z dniem 1 września 2016 r. Była to 
jego pierwsza praca, a naukę w szko-
le wyższej zakończył przed dwoma 
laty. Po 10 dniach pracy rozchorował 
się i przedłożył pracodawcy zwolnie-
nie lekarskie na  okres 14 dni. 
Pytanie:

Czy za okres niezdolności do 
pracy spowodowany chorobą pra-
codawca wypłaci wynagrodzenie 
chorobowe?
Odpowiedź:

Pracownik będzie uprawniony 
do wynagrodzenia chorobowego 
od dnia, w którym minie okres wy-
czekiwania, czyli po 30 dniach od 
zatrudnienia. 

Wynagrodzenie za czas niezdol-
ności do pracy nie przysługuje w 
tych sytuacjach, w których nie przy-
sługuje zasiłek chorobowy. Dotyczy 
to m. in. tzw. okresów wyczekiwania.

Ubezpieczony obowiązkowo na-
bywa prawo do świadczeń z tytułu 
choroby (wynagrodzenie chorobo-
we lub zasiłek chorobowy) po upły-
wie 30 dni nieprzerwanego ubezpie-
czenia chorobowego, jeżeli podlega 

obowiązkowo temu 
ubezpieczeniu.

Wyjątki od zasa-
dy okresu wyczekiwania, 
czyli wynagrodzenie lub za-
siłek chorobowy przysługuje od 
pierwszego dnia ubezpieczenia:

1) absolwentom szkół lub 
szkół wyższych, którzy zostali 
objęci ubezpieczeniem chorobo-
wym lub przystąpili do ubezpie-
czenia chorobowego w ciągu 90 
dni od dnia ukończenia szkoły lub 
uzyskania dyplomu ukończenia 
studiów wyższych;

2) jeżeli niezdolność do pracy 
spowodowana została wypad-
kiem w drodze do pracy lub z 
pracy;

3) ubezpieczonym obowiązko-
wo, którzy mają wcześniejszy co 
najmniej 10-letni okres obowiąz-
kowego ubezpieczenia chorobo-
wego;

4) posłom i senatorom, któ-
rzy przystąpili do ubezpieczenia 
chorobowego w ciągu 90 dni od 
ukończenia kadencji.

Maria Szwajkiewicz, Dział prawny 
ZRG NSZZ „S” w Gdańsku
Stan prawny na 05.10.2016 r.

CYTAT tygodnia

Choć samo zjawisko eliminacji wielu ludzkich 
istot poczętych lub bliskich już kresu życia jest 

niezwykle groźne i niepokojące, równie groźny 
i niepokojący jest fakt, że ludzkie sumienie 

zostaje zaćmione przez oddziaływanie 
wielorakich uwarunkowań i z coraz 

większym trudem dostrzega różnicę 
między dobrem a złem w sprawach 

dotyczących fundamentalnej 
wartości ludzkiego życia.

 Encyklika 
„Evangelium 

vitae” Ojca 
Świętego Jana 

Pawła II

ZAPYTAJ prawnika

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY 
PRACOWNIKA W OKRESIE 
WYCZEKIWANIA

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Krzysztof Pałasz, NSZZ “S” w Deepwater Container 
Terminal (DCT) Gdańsk

Dzięki „Solidarności” i naszej determinacji został zawar-
ty układ zbiorowy pracy z pakietem gwarancji pracowni-
czych, mimo początkowego braku woli ze strony zarządu. 
Grupa związkowców reprezentowała interesy wszystkich 
zatrudnionych. Dało to impuls do rozwoju organizacji 
związkowej. „Solidarność” to wspólne działanie w grupie, 

której głos się liczy. Mamy wsparcie organizacji NSZZ „S” z branży morskiej oraz 
międzynarodowych organizacji związkowych, jak federacja ITF. W pojedynkę nie 
jest się partnerem dla szefostwa firmy-giganta.

HISTORIA tak było

Już z chwilą powstania 
Solidarności” władze PRL-u 
dążyły do „okiełznania” wie-
lomilionowej organizacji. Nie 
udało się „rozsadzić” Związku 
od wewnątrz, wprowadza-
jąc agenturę do struktur, ani 
siłowo, wprowadzając stan 
wojenny. Stąd decyzja by wykorzy-
stać spolegliwy Sejm i „Solidarność” 
zlikwidować administracyjnie.    

8 października 1982 r. Sejm przy 
12 głosach przeciwnych i 10 wstrzy-
mujących się uchwalił „Ustawę o 
związkach zawodowych i organiza-
cjach rolników”. Wszystkie związki 
zawodowe istniejące przed 13 grud-
nia 1981 roku, w tym „Solidarność”, 
zostały rozwiązane, a rolnikom indy-
widualnym w ogóle nie przyznano 
prawa do zrzeszania się w związki za-
wodowe. Majątek związkowy prze-
kazano nowopowstałym związkom 
reżimowym. 

Tymczasowa Komisja Koordyna-
cyjna NSZZ „S” wydała oświadczenie, 
że „Solidarność” może być rozwiąza-
na jedynie na mocy decyzji swoich 
członków, a Związek istnieje i nadal 

będzie działać na rzecz Samorządnej 
Rzeczpospolitej. 

Konwencja nr 87 Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy dotycząca 
wolności związkowej i ochrony praw 
związkowych stanowi, iż organizacje 
pracowników powinny być wolne 
od  arbitralnej ingerencji ze strony 
państwa. Mimo to Rada Państwa 12 
października 1982 r. ustaliła nazwy 
związków zawodowych. Nazwa no-
wopowstającego związku mogła 
zawierać wyłącznie wyrazy: „Związek 
zawodowy pracowników…” i dalej 
nazwę zakładu pracy. Wyjątek uczy-
niono jedynie dla Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, który zachował 
nazwę. Antyzwiązkowe działania jun-
ty WRON i Sejmu były sprzeczne za-
tem z prawem międzynarodowym, 
a dekret o stanie wojennym nawet z 
prawem PRL.
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Jak podaje WUP w sierpniu 2016 r. 
było 63 986 bezrobotnych zarejestro-
wanych w powiatowych urzędach 
pracy woj. pomorskiego, czyli o 13 937 
osób (o 17,9 proc.) mniej niż w sierp-
niu 2015 r. (77 923 osoby). W sierpniu 
br. zgłoszono do PUP 10 275 wolnych 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawo-
dowej, czyli o 2 095 więcej w porów-
naniu do analogicznego okresu ub.r.   

Stopa bezrobocia w sierpniu 2016 
r. (7,5 proc.) była o 1,6 pkt. proc. niż-
sza niż w sierpniu ub. r. (9,1 proc.). W 
sierpniu 2016 r. przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie brutto w sektorze 

przedsiębiorstw wyniosło 4 331,86 zł i 
było wyższe o 5,3 proc. w porównaniu 
z tym w sierpniu 2015 r. (4 114,12 zł).

W sierpniu 2016 r. liczba bezrobot-
nych zarejestrowanych w PUP w kraju 
wyniosła 1 346,9 tys. osób i w stosun-
ku do lipca 2016 r. odnotowano spa-
dek o 14,6 tys. osób. Stopa bezrobocia 
wyniosła 8,5 proc.   

Więcej optymizmu

Reżim delegalizuje

Sejm rozpoczął prace nad oby-
watelskim projektem ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedzielę. Pro-
jekt uzasadniał wczoraj z sejmowej 
mównicy przedstawiciel Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej Alfred Bu-
jara, przewodniczący Krajowej Sekcji 
Pracowników Handlu NSZZ „S”. – Jak 
słyszę tych wszystkich, którzy mówią, 
że to jest zamach na ich wolność, to 
ja mówię – nie, wolność też ma swo-
je granice, nie wolno poprzez swoją 
wolność zniewalać drugiej osoby, 
tylko dlatego, że ktoś ma kaprys w 
niedzielę iść sobie kupić nie artykuły 
pierwszej potrzeby, ale artykuły bu-
dowlane – przekonuje Piotr Duda, 
przewodniczący NSZZ „S”.

Handel będzie mógł się odbywać 

m.in. w dwie niedziele poprzedza-
jące Święta Bożego Narodzenia i w 
niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. 
Zwolnienie od zakazu dotyczyłyby 
sklepów, gdzie handel prowadzi 
wyłącznie właściciel, stacji benzy-
nowych, aptek i sklepików z pamiąt-
kami.                                           więcej...                      

Oddajcie niedziele!

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przywracajac-polakom-wolne-niedziele-wystapienie-alfreda-bujary-w-sejmie/

