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

600 tysięcy
To szacunkowa liczba pracowników ze Wschodu. Pracodawcy zadeklarowali zatrudnienie 
236 tys. osób z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji, ok. 350 tys. to zatrudnieni na „czarno”iBiS
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Zobacz naszą relację ...>>

PRZECIWKO
agresji na Ukrainę

Nowelizacja kodeksu 
Dzisiaj  w Sejmie odbędzie 

się pierwsze czytanie projektu 
nowelizacji kodeks pracy. Z ini-
cjatywy gdyńskiego posła PiS Ja-
nusza Śniadka, byłego lidera „S” 
wprowadzona ma być zasada, iż 
„Umowę o pracę zawiera się na 
piśmie przed przystąpieniem do 
pracy. Czytaj więcej...>>

GUS o płacy
Przeciętne wynagrodzenie  

w lutym 2014 r. według raportu 
GUS w sektorze przedsiębiorstw 
wyniosło 3856,56 zł brutto. 
Oznacza to wzrost o 1,3 proc.  
w porównaniu ze styczniem br. oraz  
o 4 proc. rok do roku. Zatrudnie-
nie w tym czasie wynosiło 5,5 mln 
osób. 

Przekaż 1 procent 
ufunduj stypendia!

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl
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Naszym
ZDANIEM

Europejski Trybunał Sprawie-
dliwości w wyroku z 13 marca 
uznał, że art. 33 kodeksu pra-
cy jest niezgodny z Dyrektywą 
99/70/WE z 28 czerwca 1999 
r. Chodzi o okres wypowiedze-
nia umowy o pracę zawartej na 
czas określony, mającej trwać 
dłużej niż 6 miesięcy. Zakwestio-
nowano możliwość stosowania 
w tym czasie zwolnienia za 2-ty-
godniowym wypowiedzeniem 
bez względu na staż pracy. To 
kolejny cios w szerzące się jak 
zaraza tzw. atypowe formy za-
trudnienia nazywane potocznie 
umowami śmieciowymi, choć 
termin ten używany jest przede 
wszystkim do umów cywilno-
prawnych (zlecenie, o dzieło), 
a także do wymuszanego przez 
pracodawców samozatrudnie-
nia. Co ciekawe, już w jednym 
z orzeczeń Sądu Najwyższego 
na ten temat pojawiła się su-
gestia, że zatrudnienie na czas 
określony powinno obejmować 
cały „czas określony”, a roz-
wiązanie umowy w tym czasie 
powinno nastąpić wyłącznie 
w szczególnych przypadkach. 

Dlaczego? Ano przede 
wszystkim dlatego, że taka 
forma zatrudnienia – jak sama 
nazwa wskazuje – oznacza 
zatrudnienie z jakichś przy-
czyn na ściśle wybrany okres. 
W Norwegii dotyczy to przede 
wszystkim zatrudniania na za-
stępstwo chorobowe czy urlop 
wychowawczy – u nas ponad 
trzy miliony pracowników pra-
cuje w taki sposób, bo jest to dla 
pracodawcy „wygodniejsze”. 
W Komisji Europejskiej czeka 
na rozpatrzenie kolejna skarga 
NSZZ „Solidarność” dotycząca 
tej formy zatrudnienia. W po-
dobnym duchu wypowiedział 
się niedawno OECD – sugerując 
w raporcie poświęconym Polsce, 
że atypowe formy zatrudnienia 
hamują rozwój. Potwierdza to 
tylko, że walcząc z umowami 
śmieciowymi walczymy także 
o zrównoważony rozwój spo-
łeczno-gospodarczy. Miejmy na-
dzieję, że także dzisiaj w Sejmie 
czytana poprawka do kodeksu 
pracy, nakazująca podpisanie 
umowy o pracę przed jej roz-
poczęciem ograniczy patologie 
i poprawi sytuację pracowników 
(czytaj: Nowelizacja kodeksu).

Jacek Rybicki

ODSIECZ 
EUROPY I OECD

Przed gdańskim Sądem Okrę-
gowym ruszyły procesy o od-
szkodowanie i zadośćuczynienie 
jakie wytoczyli skarbowi państwa 
bezprawnie aresztowani w stanie 
wojennym działacze NSZZ „Soli-
darność”, skupieni w Stowarzy-
szeniu Godność. Od ich skazania 
mijają 32 lata. 

Na sądową wokandę trafił
m.in. pozew Stanisława Fuda-
kowskiego, który współorganizo-

O GODNOŚĆ
bezprawnie więzionych

wał strajk w Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina 13 i 14 grudnia 1981 r., 
skazanego w PRL na 3,5 roku wię-
zienia.

Art. 19 Konstytucji RP nakłada 
na państwo obowiązek otoczenia 
specjalną opieką i troską oso-
by, które aktywnie uczestniczyły 
w walce o niepodległość Polski 
i przyczyniły się do odzyskania 
wolności i niepodległości.
Czytaj więcej...>>

Ponad 200 związkowców 
z NSZZ „Solidarność” w sobo-
tę w Gdańsku manifestowało 
przed konsulatem Rosji pod ha-
słami  poszanowania norm mię-
dzynarodowych, zaprzestania 
agresji na Ukrainę oraz pokoju 
w Europie Wschodniej.

Wolna Ukraina! Solidarność 
z Ukrainą! Ukraina bez Putina! 
– to były główne hasła pikiety. 

– Musimy wołać dość, abyśmy 
za parę lat nie musieli prosić pod 
ambasadami Francji, Wielkiej Bry-
tanii czy jakiegokolwiek innego 
państwa, aby zechcieli udzielić 
pomocy Polsce, bo na teren Polski 

wkraczają obce wojska pod byle 
pozorem – mówił Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

Również Komisja Krajowa  
przyjęła stanowisko ws. sytuacji 
na Ukrainie, w którym związ-
kowcy zwracają uwagę, że naród 
ukraiński stał się obiektem niczym 
nie sprowokowanej agresji Rosji 
oraz krytykują bierność instytucji 
europejskich, m.in. MKZZ.
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Odeszli:
JANUSZ BAŁANDA RYDZEWSKI 

Artysta fotografik i fotoreporter,
dziennikarz zmarł 17 marca w wieku 
83 lat. Zdjęcia jego autorstwa doku-
mentowały najnowszą historię Polski 
i dzieje „Solidarności”, m.in. wydarze-
nia stanu wojennego w Gdańsku.

 Więcej...>>

ANDRZEJ ZAREMBA
Po długiej i ciężkiej chorobie od-

szedł od nas śp. Andrzej Zaremba, wie-
loletni przewodniczący „Solidarności”  
w gdańskim Olvicie, obecnie ZT Kruszwi-
ca Oddział w Gdańsku. W „Solidarności” 
od 1980 roku, od 1989 do 2010 roku 
był przewodniczącym „Solidarności”  
w gdańskim Olvicie, w kadencji 1992-
-1995 był członkiem Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Więcej...>>

3 lata 
z Wami

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ojczyzna-ma-byc-matka-nie-macocha-dla-tych-ktorzy-stawali-w-jej-obronie-procesy-o-odszkodowanie-za-krzywdy-w-stanie-wojennym/
https://www.youtube.com/watch?v=ATX9_FmqZu0
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/33836/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/odszedl-fotoreporter-solidarnosci-janusz-balanda-rydzewski-1931-2014/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/andrzej-zaremba-1947-2014/


CYTAT tygodnia

MARZEC ’68 W TRÓJMIEŚCIE
HISTORIA tak było

ZAPYTAJ prawnika

Dobrze zapamiętałem i nosiłem w głębi duszy ha-
sło wyhaftowane przez kobiety wileńskie na sztandarze, 

który podziemnymi szlakami dotrzeć miał do dywizjo-
nu polskich lotników na ziemi brytyjskiej „Miłość 

żąda ofiary”. Kiedy w ludowym Wojsku Polskim
zaczęto odbierać mi wiarę i przekonania, któ-

re wyniosłem z mojego skromnego domu, 
ze szkoły, z kościoła, do tego hasła 

dodałem jedno słowo „Wierność” 
– wierność dla jednego Boga  

i  jedynej Ojczyzny Polski 

płk Ryszard Kukliński  
w Krakowie  

w 1998 r. 

iBiS NR 12 (158) 19 MARCA 2014
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

OCHRONA  
WYNAGRODZENIA  
za pracę przed potrąceniem

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

GABRIEL SOWIŃSKI, Gdańska Stocznia Remontowa, Koło 
Emerytów i Rencistów

Wybór był oczywisty, moja pierwsza praca to rok 1970 r. Później byłem 
świadkiem narodzin „Solidarności”. Piękna idea pomocy dla drugiego czło-
wieka. Można by powiedzieć: nie jesteś sam. W ubiegłym roku zostałem 
emerytem, chciałbym dalej działać, być aktywnym i pomagać innym.

DANUTA PAWLIK, Politechnika Gdańska
Należę do „Solidarności”, dlatego że do tego związku należą ludzie 

prawi, nie znoszą kłamstwa, walczą na wszystkich frontach w słusznych 
sprawach. Podziwiam ich za to i szanuję. A dzień 31 sierpnia 1980 roku jest 
dla mnie szczególny, gdyż wtedy urodził się mój pierwszy wnuk. Strajkował 
mój mąż stoczniowiec, a ja strajkowałam w moim zakładzie pracy. Należę 
do Związku 23 lata.

W czasie spotkania w Filharmonii 5 lutego prosiliśmy uczestni-
ków o wypełnianie ankiet z pytaniem: „Dlaczego należę do Solidar-
ności?”. Kontynuujemy wypowiedzi.
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Jednym z podstawowych 
rodzajów egzekucji świadczeń 
pieniężnych, przewidzianych 
w prawie polskim, jest egzekucja 
z wynagrodzenia za pracę.

Rozpoczęcie egzekucji nastę-
puje z chwilą wezwania (przez 
komornika) pracodawcy, aby ten 
do chwili pełnego pokrycia długu 
(zaspokojenia wierzyciela) nie wy-
płacał dłużnikowi wynagrodzenia 
poza kwotą wolną od potrąceń.

Egzekucja z wynagrodzenia 
za pracę nie może prowadzić do 
zajęcia całości tego wynagrodze-
nia. Przepis art. 87 kodeksu pra-
cy stanowi o ochronie świadczeń 
pracowniczych. I tak:
a) w przypadku egzekucji świad-

czeń alimentacyjnych potrące-
nia mogą sięgać maksymalnie 
60% wielkości wynagrodzenia. 
W tej sytuacji bez znaczenia jest 
wysokość otrzymywanego przez 
pracownika wynagrodzenia

b) w przypadku egzekucji świad-
czeń innych niż alimentacyjne 
potrącenia mogą sięgać mak-
symalnie 50 proc. wysokości 
wynagrodzenia, z tym zastrze-

żeniem, że eg-
zekucji nie podle-
ga wynagrodzenie 
w najniższej ustawowej 
wysokości (w 2014 r. jest 
to kwota 1680 zł brutto).
Wolna od potrąceń jest ponad-

to kwota:
a) 75 proc. wynagrodzenia za 

pracę przy potrącaniu zaliczek 
pieniężnych udzielanych pra-
cownikowi

b) 90 proc. wynagrodzenia za pra-
cę przy potrącaniu kar pienięż-
nych, przewidzianych w art. 
108 kodeksu pracy.
W orzecznictwie przyjmuje się 

stosunkowo szerokie rozumienie 
wynagrodzenia za pracę, które 
podlega ochronie z art. 87 k.p. 
Jest to ekwiwalent za niewykorzy-
stany w naturze urlop wypoczyn-
kowy, odprawa emerytalna bądź 
rentowa, świadczenie jubileuszo-
we, odprawa z tytułu rozwiązania 
umowy z przyczyn niedotyczących 
pracownika.
Stan prawny na 12.03.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Jesteśmy już z naszymi Czytelnikami trzy lata. 16 marca 2011 roku 
ukazał się bowiem pierwszy numer IBIS-a. W kwietniu zaś minie 20 lat 
od ukazania się pierwszego numeru „Magazynu Solidarność”. Mamy 
nadzieję, że nasi Czytelnicy zostaną nadal z nami.

iBiS TRZYLATEK

Na I piętrze związkowej siedzi-
by przy Wałach Piastowskich 24 
można obejrzeć wystawę zdjęć 
z wizyty płk. Ryszarda Kuklińskiego 
w Trójmieście. Autorem zdjęć jest 
Wojciech Milewski, wystawę przy-
gotowały Region Gdański NSZZ „S” 
oraz Stowarzyszenie „Godność”,  
a otworzyli ją związkowi liderzy 
Piotr Duda i Krzysztof Dośla.

W maju 1998 r. płk. Kukliński od-
wiedził Gdynię oraz Gdańsk, gdzie 
odebrał tytuł honorowego obywa-
tela miasta i spotkał się z członkami 
„Solidarności”. Podczas otwarcia wy-
stawy rozdawany był  numer „Ma-
gazynu Solidarność” z 1998 roku 
z dedykacją Ryszarda Kuklińskiego. 
„Pierwszy polski oficer w NATO” od
1998 r. uchwałą X KZD miał tytuł ho-
norowego członka Związku.

– Dyskusja z przeciwnikami 
uznania pułkownika z bohatera 

Wiec na Politechnice Gdańskiej 
12 marca 1968 r., to jeden z mniej 
znanych, ale znaczących epizo-
dów Marca’68.

Po stłumieniu 8 marca 1968 
r. wiecu studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego w obronie spek-
taklu „Dziady”, zdjętego z desek 
Teatru Narodowego, w KW MO 
w Gdańsku powołano sztab, two-
rzony przez oficerów SB, którzy
prowadzili intensywną inwigilację 
wyższych uczelni, szkół średnich 
i dziennikarzy.

11 marca w akademikach Po-
litechniki Gdańskiej odbyły się 
spotkania studentów. Podjęło de-
cyzję o zorganizowaniu nazajutrz 
wiecu. Władze uczelni wyraziły 
zgodę na organizację masówki. 
W zgromadzeniu wzięło udział 
blisko cztery tysiące osób. Zabrał 
głos Stanisław Kociołek, I sekre-
tarz KW PZPR. Jego przemówie-
nie przerywane było gwizdaniem 
i okrzykami. Studenckie wiece od-

bywały się także w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej.

15 marca 1968 r. w rejonie Ope-
ry Bałtyckiej w Gdańsku Wrzeszczu 
zebrał się 20-tysięczny tłum. Była 
to największa nielegalna demon-
stracja polityczna w latach 60. 
Starcia z milicją trwały do godzin 
wieczornych. MO zatrzymała ok. 
300 manifestantów. Ponad 150 
osób odniosło obrażenia.

16 marca na Politechnice od-
był się jeden z serii wieców zwo-
ływanych do 5 kwietnia 1968 r. 
z udziałem 3 tys. studentów. Żą-
dano uwolnienia zatrzymanych 
dzień wcześniej.

W procesach pomarcowych 
najwyższy wyrok otrzymał gdańsz-
czanin Jakub Szadaj, skazany na 
10 lat więzienia za zorganizowa-
nie i przewodzenie „młodzieżo-
wej grupie wywiadowczej”. Był 
to najwyższy wyrok w procesach 
Marca’68. Szadaj odsiedział po-
nad połowę wyroku. 

ze spadkobiercami poprzedniego 
systemu, wynika z tego, iż odpo-
wiedź, że był on bohaterem po-
woduje, że jego przeciwnicy boha-
terami nie byli – mówił Krzysztof 
Dośla, szef ZRG NSZZ „S” dodając, 
że wystawa jest tym bardziej ak-
tualna, że z trudem przychodzi 
w Europie zajęcie wspólnego sta-
nowiska wobec dramatycznej sy-
tuacji na Ukrainie. Więcej...>>

KUKLIŃSKI w Gdańsku

Komisja Krajowa: Bez powrotu 
DO TRÓJSTRONNEJ 

Podczas obrad KK NSZZ „S” 
w Elblągu związkowcy postanowi-
li, że nie ma powrotu do Komisji 
Trójstronnej w jej dotychczaso-
wym kształcie. Po opuszczeniu 
w ub.r. komisji przez trzy centrale 
związkowe w wyniku pata w dia-
logu społecznym prowadzone są 
dwustronne rozmowy z przedsta-
wicielami pracodawców. Mają one 
na celu wypracowanie nowej for-
muły dialogu.

Związkowcy nadal oczekują 
od rządu PO-PSL realizacji postu-
latów, które były artykułowane 

podczas wielkiej wrześniowej 
manifestacji związkowej w War-
szawie. NSZZ „S” od lat domaga 
się likwidacji patologii na ryn-
ku pracy. Ostatnie propozycje 
rządowe, dotyczące nowelizacji 
ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych wprowadzającej 
obowiązek odprowadzania skła-
dek emerytalno-rentowych od 
umów zleceń oraz od wynagro-
dzeń członków rad nadzorczych 
choć są zwiastunem zmiany sta-
nowiska rządu, to jednak daleko 
niewystarczającej.  

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pulkownik-kuklinski-dobrze-przysluzyl-sie-ojczyznie-wystawa-w-siedzibie-solidarnosci-w-gdansku/
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