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1928
Tyle godzin przepracowuje przeciętnie Polak w ciągu roku. Niemiec pracuje 1363 
godziny, a średnia w krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 
35 wysoko rozwiniętych państw, w tym Polska) to 1763 godziny. 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!

Kodeksowe przymiarki
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Prawo pracy w RDS
Wydłużenie urlopu wypoczyn-

kowego, modyfikacja składników
wynagrodzenia minimalnego, 
a także zmiany diet w zagranicz-
nej podróży służbowej to niektó-
re zagadnienia, którymi zajmie 
się zespół problemowy ds. prawa 
pracy Rady Dialogu Społecznego.

Pracodawcy natomiast propo-
nują m.in. dyskusję nad efektami 
prac komisji kodyfikacyjnej prawa
pracy oraz zatrudnienia cudzo-
ziemców i polityki imigracyjnej 
państwa. Więcej…>>

Wyjaśnić zabójstwa 
kapłanów

Zarząd Regionu Mazowsze 
NSZZ „S” zaapelował do wszyst-
kich posłów, prezydenta RP An-
drzeja Dudy i premiera Mateusza 
Morawieckiego o powołanie 
sejmowej komisji śledczej do 
wyjaśnienia okoliczności zbrodni 
popełnionych na bł. ks. Jerzym 
Popiełuszko oraz innych księżach, 
którzy zginęli w niewyjaśnionych 
okolicznościach. Więcej…>>

Pierścień w fale
W Pucku odbyły się 10 lutego 

br. uroczystości z okazji 98. roczni-
cy Zaślubin Polski z Morzem. Aktu 
zaślubin dokonał w 1920 r. gen. 
Józef Haller. – W symbolicznym ak-
cie zaślubin wstająca do życia Rze-
czypospolita obiecywała morzu, 
do którego dostęp w niewielkim 
wymiarze otrzymała, miłość i wier-
ność – przypomniał w puckiej farze 
abp. Sławoj Leszek Głodź, metro-
polita gdański. Więcej…>>

Dialog trze-
ba prowadzić, 
nie o nim mó-
wić. Ucieczka 
od trudnych 
pytań grozi 
banałem. Nie 
c h c i e l i ś m y, 

by spotkanie z minister Anną 
Zalewską było tylko „odhacze-
niem” w kalendarzu MEN. 

Verba wolant, scripta manent  
(słowa ulatują, pisma pozostają) 
więc przekazaliśmy na piśmie 
nasze uwagi minister edukacji. 

Wystosowaliśmy przed spo-
tkaniem 19 zapytań problemo-
wych. Wśród nich te dotyczące 
potrzeby zwiększenia nakładów 
na edukację, rozgoryczenia 
zbyt niskimi pensjami, godzin 
pokarcianych i „wolontariatu” 
pod presją, przywrócenia do-
datkowych godzin płatnych, 
poprawy dyscypliny szkolnej, 
standardów wyposażenia klas 
i liczebności uczniów.

Podawanie danych ogól-
nych, statystycznych nie zawsze 
oddaje prawdę o problemach 
danej szkoły, o lękach o go-
dziny, o pracę. Potrzebny jest 
program osłonowy. Nie wszę-
dzie uda się utrzymać etaty, nie 
wszędzie nastąpi wzrost liczby 
godzin, co może dotknąć tak-
że pracowników administracji 
i obsługi szkół.  

Ustawa o finansowaniu za-
dań oświatowych wprowadziła 
zmiany w Karcie nauczyciela 
bo MEN postanowił wydłużyć 
ścieżki awansu, odebrał dodat-
ki, ograniczył prawo do urlopu 
zdrowotnego. I to w sytuacji 
głodu finansowego.

Przypominamy, że o kształt 
polskiej edukacji walczyli w 
Gdańsku ludzie oświaty, straj-
kując w listopadzie 1980 roku.  
Tamte postulaty stały się pod-
stawą zapisów Karty Nauczycie-
la, naszego układu zbiorowego 
pracy. Nie należy jej zbytnio 
zmieniać. Tym bardziej jeśli ktoś 
odwołuje się do ideałów „S”. 

Apelujemy do MEN: zadbaj-
my wspólnie, by nie zanikła ra-
dość uczenia, a nauczyciel nie 
stał się urzędnikiem lecz był 
przewodnikiem ucznia w sfe-
rze wiedzy i wartości. 

Wojciech Książek
Pismo do MEN tutaj…>>

VERBA VOLANT, 
SCRIPTA MANENT

Naszym
ZDANIEM

Komisja Kodyfikacyjna Prawa
Pracy do 15 marca br. ma zakończyć 
przygotowanie projektów kodek-
sów indywidualnego i zbiorowego 
prawa pracy. Dowiemy się, jakie roz-
wiązania zostaną zaproponowane 
rządowi i innym partnerom w RDS 
do dalszych prac oraz czy udało się 
pogodzić ogień z wodą, oczekiwania 
pracodawców z postulatami związ-
kowców. Na dziś żadne rozwiązanie 
nie jest przesądzone. W dzisiejszym 
oświadczeniu Piotr Duda, prze-
wodniczący „S” podkreślił, iż ko-
misja nie posiada uprawnień legi-
slacyjnych, a pomysły naruszenia 
funkcjonowania związków zawo-
dowych spotkają sie z natychmia-
stową reakcją „S”. Jest więc czas 
na merytoryczną otwartą dyskusję 
nad tak istotnymi dla pracowników 
zmianami. 

Jednym z ważniejszych celów 
nowych przepisów jest otwarcie 
szerszego pola negocjacji nad ukła-
dami zbiorowymi pracy. Są na to 
dwie metody: przymus lub zachęta. 
Przymus wywiera silny związek za-
wodowy.  Zachętą ma być umoż-

liwienie pracodawcy uzyskania 
w drodze negocjacji „poluzowa-
nia” zapisów kodeksowych, ale dla 
związkowców jest to rozwiązanie 
bardzo trudne do zaakceptowania.

Innym celem jest ograniczenie 
do minimum umów cywilnopraw-
nych (śmieciowych). Temu miało-
by służyć m.in. wprowadzenie no-
wych rodzajów umów o pracę dla 
pracowników twórczych, nauko-
wych czy sezonowych. W zamian 
pracodawca mógłby wydłużać 
czas pracy do 48 godzin w tygo-
dniu. Niepokojący sygnał wysłała 
w jednym z wywiadów prof. Mo-
nika Gładoch, wiceprzewodniczą-
ca komisji, ekspert Pracodawców 
RP. Według niej pensja za godziny 
ponadwymiarowe trafiałaby na
konto powiernicze prowadzone 
przez firmę, a nie do portfela pra-
cownika. 
Więcej...>>
W marcowym numerze „Maga-
zynu” opublikujemy rozmowę 
z przedstawicielem NSZZ „Solidar-
ność” w Komisji Kodyfikacyjnej  
dr. Jakubem Szmidtem.

Związkowcy z NSZZ „S” Pra-
cowników Cywilnych Policji z 
woj. pomorskiego, spotkali się 
we wtorek 13 lutego br. w sie-
dzibie Związku by omówić stra-
tegię działania oraz wybrać   li-
derów. Organizacja związkowa, 
założona w 2012 roku, rozwija 
się dynamicznie. Liderką związ-
kową tej grupy zawodowej po-
została Iwona Adamczyk-Rosin-
ka, przewodnicząca OM NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 

Cywilnych Policji w woj. pomor-
skim.  

Pracownicy cywilni są zatrud-
nieni z kodeksu pracy, nie z usta-
wy o policji, ale styk z organami 
porządku publicznego nakłada na 
nich dodatkowe wymogi kwali-
fikacyjne i zobowiązania. Niskie
stawki wynagrodzeń, tylko nieco 
przewyższające płacę minimalną, 
a  płace były zamrożone od 2009 
do 2017 r. Podwyżka w ub.r. wy-
niosła 147 złotych.   Więcej…>>

Docenić pracownika 
cywilnego policji

Nowo wybrane władze Oddziałowej Organizacji  
NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji, skupiającej 
związkowców z woj. pomorskiego.

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17495-pracownicy-tymczasowi-placa-minimalna-urlopy-obradowal-zespol-ds-prawa-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/65786
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przed-98-laty-polska-dokonala-aktu-zaslubin-z-morzem
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kodeksowe-przymiarki-jaki-bedzie-pracowniczy-rachunek-za-nowe-kodeksy-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/docenic-pracownika-cywilnego-policji
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oswiadczenie-przewodniczacego-nszz-s-w-sprawie-kodyfikacji-prawa-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/sekcje-branzowe/oswiatan/wizyta-p-minister-anny-zalewskiej


CYTAT tygodnia
Naród polski, o ile ma dobrą wolę, pozosta-

nie wiernym członkiem Kościoła Chrystusowe-
go. Jak dawniej spełniał misję obrony wiary 

i cywilizacji chrześcijańskiej, musi obec-
nie podjąć się misji wprowadzenia za-

sad etyki chrześcijańskiej nie tylko 
w życie indywidualne i w życie 

rodzinne, ale także i w życie 
publiczne, narodowe i mię-

dzynarodowe.
Gen. Józef Haller 

Pamiętniki,  
1952 rok

iBiS NR 7 (362) 14 LUTEGO 2018
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

POPIELEC

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

AGNIESZKA NOJMAN, OM „S” Pracowników 
Cywilnych Policji – KMP w Sopocie 
– W związku zawodowym poszukuję poparcia dla 
naszych postulatów i znajduję takowe wsparcie. Nie-
stety, od lat niezmiennie najbardziej palący temat to 
kwestie płacowe, a właściwie niedostateczne wyna-
gradzanie pracowników cywilnych policji za odpowie-

dzialną pracę. Wynagrodzenia pracowników cywilnych policji są niskie. 
Informatycy np. obsługują bazy danych drażliwych, zapewniają wspar-
cie logistyczne funkcjonariuszom, zabezpieczają i prowadzą ewidencje 
różnego rodzaju. Poprzez związek domagamy się, by nas zaszeregować 
tak, byśmy nie byli najniżej opłacanymi pracownikami w strukturach 
podległych MSWiA.  

DODATKOWE  
WYNAGRODZENIE ROCZNE 
PRACOWNIKÓW (CZ. 1)

ZAPYTAJ prawnika
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Popielec, obraz Juliana Fałata z 1881 roku.

Środa Popielcowa (Popielec) 
− w kalendarzu liturgicznym jest 
pierwszym dniem Wielkiego Postu 
trwającego do Wielkanocy. W tym 
roku przypada on na środę 14 lu-
tego. W Kościele katolickim kapłan 
posypuje głowy wiernych popiołem 
na znak pokuty i mówi: „Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię” lub 
„Z prochu powstałeś i w proch się 
obrócisz”. Popiół pochodzi z palm 
poświęconych w Niedzielę Palmo-
wą z ubiegłego roku. 

W Mszale Rzymskim jest 
mowa o czterdziestodniowym 
okresie pokuty, który przygoto-

wuje do Misterium Paschalnego 
Chrystusa. 

W Środę Popielcową katoli-
ków obowiązuje post ścisły, czyli 
spożycie trzech posiłków, ale tyl-
ko jednego do syta. Niedozwolo-
ne jest spożywanie potraw mię-
snych. Obrzęd posypania głów 
popiołem symbolizuje skruchę 
oraz gotowość do pokuty, a jed-
nocześnie przypomina o przemi-
janiu życia doczesnego.  

W okresie Wielkiego Postu 
Kościół zachęca do podjęcia do-
browolnych wyrzeczeń. W liturgii 
pojawia się kolor fioletowy.

W najbliższych wydaniach 
IBIS-a zostaną przedstawio-
ne zagadnienia związane 
z nabyciem prawa i wypłatą 
dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego, zwanego potocznie 
trzynastką.

Zagadnienie
Prawo do „trzynastki” w przy-

padku przejścia zakładu pracy na 
nowego pracodawcę, gdy w no-
wym zakładzie pracy dodatkowe 
wynagrodzenie roczne nie jest 
wypłacane.

Przejście zakładu pracy lub 
jego części na nowego praco-
dawcę sprowadza się do wstąpie-
nia nowego pracodawcy w miej-
sce jego poprzednika, jako strony 
trwających na poprzednich wa-
runkach stosunków pracy. Sąd 
Najwyższy niejednokrotnie wypo-
wiadał się w swoich rozstrzygnię-
ciach, że stosunek pracy u praco-
dawcy przejmującego, zwłaszcza 
w zakresie rodzaju umowy o pra-
cę oraz zasad wynagradzania, 
kształtuje się na tych samych 

warunkach, co 
u poprzedniego 
pracodawcy. Przepis 
art. 231 k.p. ma bo-
wiem charakter ochronny 
i gwarancyjny, a jego funk-
cją jest zapewnienie pracow-
nikom stabilizacji zatrudnienia 
i jego warunków w wypadku 
zmiany pracodawcy spowodowa-
nej przejęciem ich zakładu pracy 
przez inny podmiot.

W wyroku z 26.11.2003 r. (I PK 
620/02) SN podkreślił, iż zmiana 
warunków zatrudnienia w związ-
ku z przejściem zakładu pracy lub 
jego części na innego pracodaw-
cę wymaga zastosowania trybu 
wypowiedzenia zmieniającego. 

Reasumując, pracownicy za-
chowują prawo do dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, które 
po przejściu części zakładu pracy 
na nowego pracodawcę, stało się 
integralną częścią warunków za-
trudnienia pracowników, wynika-
jących z ich umów o pracę.
Stan prawny na14.02.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Jak funkcjonuje ponadzakła-
dowy układ zbiorowy pracy? Do-
wód: za naszą zachodnią granicą 
związek zawodowy IG Metall wy-
walczył dla 2,3 mln pracowników 
przemysłu skrócenie tygodnia 
pracy o 7 godzin, z 35 do 28 ty-
godniowo, przez następne dwa 
lata.  Umowa została wynegocjo-
wana z firmami z południowo-za-
chodnich landów.  

Mniejszy tygodniowy wymiar 
godzinowy nie zmniejszy wyna-
grodzenia. Tyle, że w umowie za-
gwarantowano (ukłon w stronę 

pracodawców) możliwość pracy 
nie 35, jak dotychczas, ale aż 40 
godz. tygodniowo (jak w Polsce). 
Pracodawcy z Südwestmetal, or-
ganizacji pracodawców, z którą 
IG Metall podpisał porozumienie 
liczą, że wielu pracowników skusi 
się na większe pieniądze za do-
datkowe godziny. 

Sukces związkowców nie 
przyszedł łatwo. Poprzedziły go 
protesty i kilka 24-godzinnych 
strajków. Związkowcy wywalczyli 
też wyższe o 4,3 proc. wynagro-
dzenia.  

Gonimy kraje „starej Unii”, stara-
jąc się nadrobić dystans praktycznie 
nie do nadrobienia. Jest jednak nutka 
optymizmu. Porównanie zarobków 
i siły nabywczej pieniądza w Polsce 
i w krajach tzw. starej Unii wypada 
coraz bardziej na naszą korzyść. 

Średnia płaca w Polsce według 
danych GUS w grudniu 2017 r. to 
4973 zł brutto, w przeliczeniu ok. 
1189 euro. Średnia pensja w  pań-
stwach, do których najchętniej 

emigrujemy, jest nadal dużo 
wyższa: 3730 euro w RFN, 2957 
euro we Francji, 2560 euro w Ita-
lii, 2482 euro w Wielkiej Brytanii 
i 2189 euro w Hiszpanii.

Jest i druga strona medalu, czyli 
koszty życia. Na koniec ub.r. Euro-
stat opublikował analizę koszyka 
dóbr. W Polsce płacimy o połowę 
mniej niż w swoich krajach Włosi, 
Niemcy i Francuzi i o dwie trzecie 
mniej niż Brytyjczycy. 

28 godzin pracy

Emigracja mniej atrakcyjna

Dzień po tym, jak Rada Sekre-
tariatu Ochrony Zdrowia NSZZ 
„S” wyraziła protest w związ-
ku ze wstrzymaniem przez rząd 
prac nad nowelizacją ustawy o 
„zasadach ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych”  8 lutego br. 
Ministerstwo Zdrowia przesłało 
partnerom społecznym projekt no-

welizacji ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wyko-
nujących zawody medyczne. 

Zgodnie z oczekiwaniami „S” 
rozszerza on zakres ustawy o pra-
cownikach działalności podsta-
wowej. Projekt będzie przedmio-
tem konsultacji RDS 16 lutego br.  
„S” domaga się, aby żadna grupa 
zawodowa w ochronie zdrowia 
nie została pominięta.  

Minimalna na zdrowie

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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