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

60 miejsce
Na takiej pozycji znalazła się Polska w zestawieniu 158 państw w rankingu szczęścia 
zleconym przez ONZ mierzonym na podstawie PKB na głowę mieszkańca, długości 
życia i poziomu zaufania społecznego.
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Na czarno
Aż 76 proc. osób, które pracu-

ją na czarno twierdzi, że praco-
dawca nie dał im innego wyboru 
– zbadał portal rynekpracy.pl. 20 
proc. badanych nie zdecydowało 
się na pracę legalną, gdyż to wią-
załoby się z niższymi zarobkami. 
40,7 proc. osób pracujących na 
czarno zadeklarowało, że w ciągu 
ostatniego roku wykonywało pra-
cę, w której całość wynagrodzenia 
przekazywana była nieformalnie.

Pakują walizki
32 proc. ankietowanych 

uczniów szkół zawodowych, tech-
ników oraz liceów z wojewódz-
twa pomorskiego zapowiada, że 
po zakończeniu edukacji wyjedzie 
z Polski. Badania kapitału ludzkie-
go (BKL) przeprowadziła Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości we współpracy z UJ. Emi-
grację deklaruje co drugi przyszły 
budowlaniec. Kolejne miejsce 
w rankingu zajmują uczniowie 
szkół kształcących monterów, me-
chatroników i mechaników. 

Dziurawe autostrady
NIK sprawdziła jakość 25 proc. 

dróg i autostrad, które oddano do 
użytku na przestrzeni ostatnich 6 
lat. Na 70 procentach skontrolo-
wanych przez izbę odcinków dro-
gowych budowanych od 2008 r. 
już wystąpiły wady i usterki.

Zrozumiał błąd?
Emerytura nawet po podnie-

sieniu wieku emerytalnego do 67 
roku życia nie starczy na przeży-
cie, np. po 37 latach pracy będzie 
stanowić głodową stawkę 20 
proc. ostatniej pensji. To nie dane 
opozycji, ale wnioski z raportu 
„Wiek przejścia na emeryturę, 
staż składkowy i wysokość eme-
rytur w zreformowanym systemie 
emerytalnym” przygotowanego 
przez Kancelarię Prezydenta RP. 
Ustawę podnoszącą wiek emery-
talny podpisał prezydent Komo-
rowski.

Więcej…>>
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WYCHODZENIE 
Z PATA

S t r o n y 
dialogu spo-
łecznego od 
dwóch lat 
tkwią w sy-
tuacji pata. 
Przyczyn tej 
wysoce nieko-
rzystnej sytu-

acji należy poszukiwać w do-
tychczasowych rozwiązaniach 
prawnych instytucjonalnego 
dialogu, skutkujących brakiem 
równowagi stron.

W Komisji Trójstronnej stro-
na rządowa miała przewagę, 
została wyposażona w dodat-
kowe kompetencje. W szcze-
gólności były to kompetencje 
do uzgadniania współczynnika 
rewaloryzacji świadczeń eme-
rytalno-rentowych, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia, 
wysokości świadczeń rodzin-
nych i progów dochodowych 
uprawniających do korzystania 
z tychże świadczeń. (…) Po dru-
gie Komisja Trójstronna działa 
pod patronatem ministra pracy 
i polityki społecznej. W obec-
nym kształcie ustawowym jest 
ona klasyfikowana jako jed-
nostka organizacyjna minister-
stwa. Oba te rozwiązania uległy 
korekcie w projekcie ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego.

(…) Jest to niewątpliwy pro-
gres. Chociaż, trzeba zauważyć, 
nie została przyjęta nasza pro-
pozycja powołania Rzecznika 
Dialogu Społecznego odpo-
wiedzialnego przed Sejmem. 
Rzecznik odpowiedzialny byłby 
m.in. za funkcjonowanie insty-
tucji dialogu społecznego, za 
zapewnienie finansowania rady
i jej zaplecza eksperckiego. Rada 
powinna zyskać kompetencje, 
by samodzielnie, na drodze po-
rozumienia, ustalać wspomnia-
ne wskaźniki, a w razie braku 
uzgodnienia zastosowany byłby 
mechanizm ustawowy.

(…) Istotnym uprawnieniem 
strony pracowników i strony 
pracodawców będzie prawo do 
występowania do Sądu Najwyż-
szego z wnioskiem o wykładnię 
przepisów prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych budzących 
interpretacyjne wątpliwości.

Fragment rozmowy  
z dr. hab. Marcinem Zielenieckim, 

która ukaże się w majowym 
„Magazynie Solidarność”.  

Rozmawiał ASG

Bronimy edukacji

W manifestacji oświatowej 
„S” przed kancelarią premiera 
i Sejmem 28 kwietnia br. wzięło 
udział osiem tysięcy nauczycieli 
i pracowników szkół z całego kra-
ju. Upominali się o godność pracy, 
poziom edukacji i zwracali uwa-
gę, że – jak głosiło jedno z haseł 
– „Oświata nie jest kosztem – jest 
lokatą w przyszłość”.

Minister Joanna Kluzik-Rostkow-
ską z PO (wcześniej w PiS i PJN), 
przekonywała ostatnio, że Karta 
nauczyciela to przeżytek, bo zosta-
ła uchwalona w stanie wojennym, 
a podczas manifestacji prowokacyj-
nie pytała, czy nauczyciele nie odczu-
li, że przez 10 lat do systemu edukacji 
wpłynęło 15 mld zł. A skoro ich nie 

odczuli, to nie odczują kolejnych 3 
mld zł, których się domagają.

– Proszę przekazać pani mini-
ster Kluzik-Rostkowskiej, żeby nie 
mówiła, że Karta nauczyciela to 
jest relikt stanu wojennego. Karta 
nauczyciela jest dzieckiem środo-
wisk solidarnościowych – riposto-
wał Wojciech Książek, przewodni-
czący gdańskiej oświatowej „S”, 
przypominając, że jej projekt poja-
wił się w Gdańsku jesienią 1980 r.

Po raz ostatni płace zasadnicze 
nauczycieli wzrosły we wrześniu 
2012 roku (w zależności od stop-
nia awansu zawodowego od 83 zł 
do 114 zł). 

Więcej…>>
Zobacz film...>>

Związkowcy z NSZZ „S” Pra-
cowników Centrum Poczty Pol-
skiej w Gdyni apelują do władz 
samorządowych by zapewniły 
dostępność usług świadczonych 
przez pocztę. Wsparł ich Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S”, który w apelu do pomorskie-
go marszałka Mieczysława Stru-
ka wezwał do podjęcia działań 
w obronie urzędów pocztowych. 
W wielu miejscowościach poczta 
jest jedyną instytucją państwa.

– Państwo likwiduje sferę pod-
stawowych usług, bo się jakoby 
nie opłacają, bo ludzi jest mniej. 
Ano właśnie dlatego mieszkańcy 
wsi i małych miasteczek migrują 
do aglomeracji i za granicę, bo 
pozbawia się ich podstawowych 
usług, bo wszędzie jest daleko. 

To jest zarządzane ze stolicy zwi-
janie Polski gminnej – komentuje 
Rafał Czereda, przewodniczący KP 
NSZZ „S” Pracowników Centrum 
Poczty Polskiej Oddziału Rejonu 
w Gdyni.

Zlikwidowane zostały urzędy 
pocztowe w Choczewie i Kosako-
wie. Prowadzone są prace przy-
gotowujące likwidację urzędów 
w Redzie i w Krokowej.

Więcej...>>

„NIE!” dla zwijania 
Polski gminnej

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/chcemy-szacunku-godnej-pracy-manifestacja-oswiatowej-s-w-warszawie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/groza-nam-glodowe-emerytury-ustawa-67-kosza
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazkowcy-z-nszz-solidarnosc-bronia-poczty-polskiej
https://www.youtube.com/embed/S8Qm5kewN-k?autoplay=1&


BEATA WYSOCKA, KZ NSZZ „Solidarność” 
AWFiS w Gdańsku

– W moim przekonaniu związek zawodowy jest 
w stanie bronić praw pracowniczych, Mam poczu-
cie wspólnoty, czuję wsparcie grupy i solidarność. 
Uczestniczę w związkowych szkoleniach, korzystam 
ze wsparcia zespołu prawnego. „Solidarność” to silna 

ogólnopolska organizacja.

CYTAT tygodnia

Czy mogę zapomnieć, że obok mnie żyje mnóstwo ludzi, 
którzy w XX wieku, w wieku postępu społecznego, nie 

doszli jeszcze do posiadania własnej miski, łyżki, 
koszuli i nocnego okrycia? Czy mogę nie widzieć 

dysproporcji między wystawnością magazy-
nów a ubóstwem izb mieszkalnych? Czy 

mogę nie pojąć, że ludzkość wplątała 
się w błędne koło nadprodukcji 

luksusu i nędzy?

Ks. Stefan Kardynał 
Wyszyński,  

Duch pracy ludzkiej

ZAPYTAJ prawnika

ZMIANY W ZUZP

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 17 (216) 29 KWIETNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

PRZEKAŻ 1 PROCENT!
Przekaż 1 proc. podatku na związkową 

organizację pożytku publicznego – Pomorską 
Fundację Edukacji i Pracy, prowadzącą Fun-
dusz Stypendialny im. NSZZ „S”. Udostępnili-
śmy darmowy program, za pomocą którego 
szybko i łatwo można wypełnić deklarację PIT.  
Więcej...>>

HISTORIA tak było

REFORMA GRABSKIEGO
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Kilka tysięcy związkowców 
w asyście stu pocztów sztanda-
rowych „S” modliło się w nie-
dzielę, 26.kwietnia w Sanktu-
arium Matki Bożej Licheńskiej 

Pielgrzymka „S”

przed Cudownym Obrazem Matki 
Bożej Licheńskiej. Na pielgrzymkę 
przywiezione zostały z bazyliki 
św. Brygidy w Gdańsku relikwie 
bł. Jerzego Popiełuszki.

Zapraszamy do udziału w naszym patriotycznym konkursie. Aby 
wziąć w nim udział, należy wywiesić biało-czerwoną flagę, a następ-
nie zrobić jej zdjęcie i zamieścić je w komentarzu na naszym facebo-
okowym profilu lub wysłać mailem na adres: region@solidarnosc.
gda.pl. Wśród przysyłających rozlosujemy nagrody książkowe.

www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Wywieś flagę. Prześlij zdjęcie

Reforma walutowa Włady-
sława Grabskiego, polityka na-
rodowej demokracji, ekonomisty 
i historyka, ministra skarbu oraz 
premiera II RP, wprowadzona  
1 kwietnia 1924 r. zatrzymała hi-
perinflację i wprowadziła mocny
pieniądz.

W listopadzie 1918 r. w II Rze-
czypospolitej w obiegu były: marka 
niemiecka, korona austriacka, rubel 
carski i marka polska (pieniądz Kró-
lestwa Polskiego). W styczniu 1920 r. 
Sejm RP ustanowił jako walutę pań-
stwa polskiego markę polską.

Niestabilna sytuacja skarbu 
państwa sprawiła, że marka pol-
ska ulegała galopującej inflacji.
29 kwietnia 1924 r. markę polską 
zastąpił złoty polski. „Złoty”, bo 
nowa waluta została oparta na 
parytecie złota (1 złoty to 0,2903 
grama złota). Złoty był równy 
frankowi szwajcarskiemu, a kurs 
złotego do dolara ustalono na 
5,18 zł za 1 USD.

Premier Grabski dokonał na-
prawy skarbu przez wprowa-
dzenie jednorazowego podatku 
płaconego przez posiadających 
majątek powyżej 10 tysięcy fran-
ków, radykalne cięcia kosztów ad-
ministracji państwowej i egzeku-
cję danin publicznych. Powołano 
też niezależny Bank Polski.

Reforma walutowa doprowa-
dziła do ustabilizowania sytuacji 
gospodarczej Polski w latach 20. 
i 30. XX wieku. Złoty był do 1939 r. 
walutą wymienialną, o stabilnym 
kursie wymiany.

W 1939 r. niemieccy okupanci, 
rozprawiając się z państwowością 
polską, wprowadzili do obiegu 
w Generalnej Guberni pieniądz 
o nazwie „złoty” bez symboli 
polskich i reichsmarkę. Po agresji 
ZSRS na Polskę wycofano z obie-
gu złotego zastępując go rublem, 
fikcyjnym pieniądzem gospodarki
niedoboru, przy jednoczesnej li-
kwidacji depozytów bankowych. 

Zmiany zakładowego układu 
zbiorowego, które w sposób 
istotny modyfikują warunki
pracy lub płacy pracowników, 
wymaga niekiedy zastosowania 
wypowiedzenia zmieniającego 
umowę o pracę.

Zasady postępowania pra-
codawcy w razie zmiany układu 
zbiorowego pracy (uzp) określa 
art. 24113 kodeksu pracy. Przewi-
duje on, że korzystniejsze posta-
nowienia układu, z dniem jego 
wejścia w życie, zastępują z mocy 
prawa wynikające z dotychczaso-
wych przepisów warunki umowy 
o pracę lub innego aktu stano-
wiącego podstawę nawiązania 
stosunku pracy.

Natomiast postanowienia 
uzp mniej korzystne wprowadza 
się, wypowiadając podwładnym 
dotychczasowe warunki umowy 

o  p r a c ę 
lub innego 
aktu stano-
wiącego pod-
stawę nawiązania 
stosunku pracy.

Sąd Najwyższy, 
w uchwale siedmiu sędziów 
z dnia 15 września 2004 r. 
stwierdził, iż wprowadzenie 
układem zbiorowym pracy mniej 
korzystnych dla pracowników 
warunków nabywania i ustalania 
wysokości niektórych składników 
wynagrodzenia za pracę wymaga 
wypowiedzenia dotychczasowych 
warunków umowy o pracę także 
wtedy, gdy ukształtowane no-
wym układem wynagrodzenie nie 
uległo obniżeniu (sygn. akt III PZP 
3/04).
Stan prawny na 29.04.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Okręgowy inspektor pracy 
w Gdańsku, monitorując działal-
ność społecznej inspekcji pracy za 
rok 2014, podaje w najnowszym 
sprawozdaniu, iż na 100 zakła-
dowych społecznych inspektorów 
pracy 60 należało do NSZZ „S”, 14 
do OPZZ, 3 do FZZ, 9 do innych 
związków zawodowych, a 14 było 
niezrzeszonych.

O 54 proc. w porównaniu z 
rokiem 2013 wzrosła liczba skarg 
i wniosków składanych przez or-
ganizacje związkowe. Więcej było 
skarg dotyczących stosunku pracy, 
wypłaty wynagrodzeń oraz innych 
świadczeń pracowniczych. 

Z danych Urzędu Statystyczne-
go w Gdańsku wynika, iż w ub r. 

5553 osoby zostały poszkodo-
wane w wypadkach przy pracy 
w woj. pomorskim. Śmierć ponio-
sło 13 osób, a 29 odniosło cięż-
kie obrażenia. To nieco mniej niż 
w latach ubiegłych (w 2012 r. wy-
padków śmiertelnych było aż 27, 
w 2013 – 18). Dane te jednak nie 
uwzględniają szarej strefy.

Z kolei liczba przypadków cho-
rób zawodowych rejestrowanych 
w województwie pomorskim 
wzrosła z 96 w 2013 roku do 108 
w 2014. Choroby zawodowe do-
tykają najczęściej pracowników 
zatrudnionych w rolnictwie i le-
śnictwie, przetwórstwie przemy-
słowym, edukacji i ochronie zdro-
wia. Raport tutaj…>>

„S” pilnuje pracy

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.e-pity.pl/program-pity-2014-online0000337122--https:/www.e-pity.pl/oppimg/1764ef13a590964378c47e532adde69d--http:/www.pomorskafundacja.org.pl
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sprawozdanie-okregowego-inspektoratu-pracy-w-gdansku-15-tysiecy-decyzji
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