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

31 lat
Tyle lat mija 26 kwietnia br. od wybuchu reaktora jądrowego w Czarnobylu. W wyniku 
awarii skażeniu uległ obszar 150 tys.  km kw. Zmieniło się życie milionów ludzi.iBiS
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ZUS na żółto
Po Pszczynie, Szydłowcu, Zielo-

nej Górze, Nowej Soli, Krośnie Od-
rzańskim, Żarach, Suwałkach oraz 
Tomaszowie Mazowieckim przy-
szła kolej na Płock. To oddziały Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, 
w których pracownicy zgłaszają 
nieprawidłowości dot. sposobu 
zatrudniania bądź wysokości wy-
nagrodzenia. „S” wręczyła zakła-
dowi „żółtą kartkę”. Więcej…>>

Aspołecznie 
w instytucjach

NIK stwierdził nieprawidło-
wości przy stosowaniu klauzul 
społecznych przez administrację 
rządową i samorządową. Niepra-
widłowości dotyczyły: nierzetel-
nego przygotowania zamówień, 
braku należytego nadzoru nad 
realizacją umów w części doty-
czącej klauzul społecznych oraz 
nieprzeprowadzania analiz racjo-
nalności stosowania tychże klau-
zul ani ocen społecznych skutków 
i korzyści wynikających z ich sto-
sowania. Więcej…>>

Do patrona robotników
Komisja Krajowa i Zarząd Re-

gionu Wielkopolska Południowa 
NSZZ „S” zachęca do udziału 
w XXV Ogólnopolskiej Pielgrzym-
ce Robotników i Pracodawców 
do św. Józefa w Kaliszu w dniu 
1 maja 2017 r.

Trudno so-
bie wyobrazić 
dialog spo-
łeczny, w któ-
rym prawo 
pełni funkcję 
przymuszają-
cą. Na kodeks 

pracy trzeba patrzeć z per-
spektywy realiów rynku pra-
cy. Zmieniła się gospodarka 
i działalność firm. Więcej jest
małych i średnich przedsię-
biorców. W małych zakładach 
utworzenie organizacji jest 
barierą, bo jest ona mocno 
obudowanym organizacyjnie. 
Stąd nasze prace nad mode-
lem dwutorowego przedsta-
wicielstwa pracowniczego.

Proponujemy, aby grupa ini-
cjatywna pracowników, 10 pro-
cent, wystąpiła z wnioskiem do 
którejś z organizacji reprezenta-
tywnych w Radzie Dialogu Spo-
łecznego z prośbą o przysłanie 
osoby, która pełnić ma funkcję 
delegata. Delegat musi uzyskać 
zatwierdzenie przez załogę 
w drodze referendum.

Delegat nie jest osłabie-
niem zakładowej organizacji 
związkowej, lecz elastyczną 
formułą, prowadzącą do jej 
powstania. Chcemy stworzyć 
pewną forpocztę, związko-
wy zaczyn. Niech ten delegat 
swoją postawą spowoduje, 
że związek stanie się popu-
larny i powstanie organizacja 
zakładowa z całym sztafażem 
uprawnień, ale i obowiązków.

Pracownicy, którzy z ko-
lei są związkowcami, zamiast 
struktury organizacyjnej, wyła-
niają delegata związkowego, 
który skupiałby w swoim ręku 
uprawnienia przysługujące 
zakładowej organizacji związ-
kowej. Rolą delegata byłoby 
zorganizowanie organizacji 
związkowej, zainicjowanie po-
wstania związku w zakładzie. 
Rozwiązanie prawne da mu 
dobrodziejstwo ochrony. Na-
mawiam, aby nie traktować 
delegata jako konkurencji, ale 
jako szansę dla związku zawo-
dowego.

Fragment wywiadu 
z dr. hab. Jakubem Steliną, prof. UG, 

który ukaże się w majowym  
„Magazynie Solidarność”

ZWIĄZKOWY 
ZACZYN

Przekaż 1 procent!

Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, organizacji założonej 
przez Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” i Związek Pracodawców Forum 

Okrętowe.
Więcej na temat Fundacji można się 

dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Nie dla dominacji 
przedsiębiorców

Komisja Krajowa NSZZ „S” 
opowiedziała się przeciwko po-
wołaniu Komisji Wspólnej Rządu 
i Przedsiębiorców oraz Rzecznika 
Przedsiębiorców.

– To zagrożenie dla trójstron-
nego dialogu społecznego w Pol-
sce – czytamy w stanowisku Kra-
jówki, przyjętym 25 kwietnia br. 
podczas obrad w historycznej za-
jezdni we Wrocławiu przy ul. Gra-
biszyńskiej, w której rozpoczął się 
strajk w 1980 r.

Związkowcy z Regionu Gdań-
skiego w przyjętym 6 marca br. 
stanowisku jako pierwsi wskazali, 
iż powstanie Komisji przyczyni się 
do erozji Rady Dialogu Społecz-
nego, a organizacje pracodaw-
ców mogą być uprzywilejowane 
względem strony związkowej. 

Komisja Krajowa zwróciła 
uwagę na niedopuszczalny spo-
sób prowadzenia prac nad pro-
jektami ustaw z pakietu Konsty-
tucja Biznesu, podczas których 
nie bierze się pod uwagę opinii 
NSZZ „S” i wezwała do proce-

dowania pakietu z zachowaniem 
transparentności procesu legisla-
cyjnego. Konstytucja Biznesu nie 
może ułatwiać, niejako przy oka-
zji, omijania przez nieuczciwych 
przedsiębiorców prawa.

KK ostro oceniła projekt usta-
wy o zmianie „ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz 
ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy”.

– Uznajemy za niedopusz-
czalne ograniczanie ustawowych 
praw NSZZ „Solidarność” do 
wyrażenia opinii na temat pro-
jektowanych zmian w systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz 
ustalania składki na fundusz Pra-
cy – napisano w stanowisku.

W zakresie wykonywania 
obowiązków PIP związkowcy 
postulują o prawo do kontroli 
bez uprzedniego informowania 
przedsiębiorcy oraz o uprawnie-
nie do stosowania administracyj-
nego nakazu zmiany umowy cy-
wilnoprawnej na umowę o pracę. 
Więcej…>>

Aby upamiętnić ofiary wypad-
ków przy pracy i zwrócić uwagę 
opinii publicznej na problem bez-
pieczeństwa pracy, związki zawo-
dowe ustanowiły dzień 28 kwiet-
nia Międzynarodowym Dniem 
Pamięci Ofiar Wypadków przy
Pracy i Chorób Zawodowych. Od 
2003 r. jest świętem Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy, ob-
chodzonym jako Światowy Dzień 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia w Pracy. Ma on przypominać, 
że promocja oraz tworzenie kul-
tury bezpiecznej pracy może zre-
dukować liczbę osób zmarłych w 
związku z warunkami pracy.

Co tydzień w Polsce na skutek 
wypadków przy pracy ginie kilka 
osób, czyli każdego roku  ok. 300. 
Kolejnych 600 odnosi poważne 

uszkodzenia ciała. W ciągu jedne-
go dnia dochodzi do 244 wypad-
ków przy pracy. Te alarmistyczne 
statystyki nie uwzględniają wy-
padków osób zatrudnionych na 
tzw. śmieciówkach.

Raporty Państwowej Inspekcji 
Pracy, wskazują, że wśród przy-
czyn wypadków znajdują się: 
niewłaściwa organizacja pracy, 
brak przeszkolenia z zakresu za-
sad bhp oraz zły stan zdrowia 
psychofizycznego pracowników
i pracownic, wywołany zbyt dłu-
gim czasem pracy i przemęcze-
niem.  

Pracownikowi, który uległ wy-
padkowi przy pracy lub zachoro-
wał na chorobę zawodową, przy-
sługują określone świadczenia. 
Więcej…>>

Śmierć w pracy

Można odbierać zaproszenia na doroczne, 
piąte już spotkanie przedstawicieli organizacji 
związkowych Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, 
które odbędzie się 11 maja o godz. 17 w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku. 
Dla każdej organizacji przewidziano po 2 wej-
ściówki. Związkowcy z Gdańska i Sopotu mogą je 
odbierać w sekretariacie ZRG NSZZ „S”. Pozosta-
łe osoby w siedzibach oddziałów terenowych. 

Spotkajmy się 11 maja!

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/komisja-krajowa-broni-dialogu-spolecznego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zolta-kartka-dla-zus
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/najwyzsza-izba-kontroli-nieprawidlowosci-przy-stosowaniu-klauzul-spolecznych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wyzsze-odszkodowania-za-wypadek-przy-pracy-lub-chorobe-zawodowa


CYTAT tygodnia

Praca nie może być traktowana – nigdy 
i nigdzie – jako towar, bo człowiek nie może 

dla człowieka być towarem, ale musi być 
podmiotem

Ojciec Święty Jan Paweł II 
12 czerwca 1987 r.  

w Gdańsku 

EKWIWALENT  
ZA NIEWYKORZYSTANY 
URLOP

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 17 (320) 26 KWIETNIA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

HISTORIA tak było

WIOSNA „SOLIDARNOŚCI”

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

TOMASZ SOSNOWSKI, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” w Lokatorsko-Własnościowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej MORENA 
w Gdańsku

– Mój ojciec należał do „Solidarności” w latach 80. 
Ja przedtem nie należałem do żadnego związku zawo-
dowego. Kiedy zatrudniłem się w spółdzielni mieszka-

niowej MORENA, okazało się, że działają w niej dwa związki zawodo-
we. Wybrałem „Solidarność”, bo należała do niej większość młodych 
ludzi, z którymi dobrze się rozumiem. Zaufali mi i wybrali mnie na 
przewodniczącego komisji zakładowej. Będę stał na straży korzystnych 
zapisów układu zbiorowego pracy w naszym zakładzie. Będę starał się 
rozwijać naszą organizację zakładową, pozyskując nowych członków, 
pomagając obecnym w trudnych sytuacjach zawodowych.
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Czy po rozwiązaniu umowy 
o pracę zawsze przysługuje 
ekwiwalent za niewykorzysta-
ny urlop?

Pracownik był zatrudniony 
na podstawie umowy na czas 
określony przez okres 6 miesię-
cy. Bezpośrednio po zakończe-
niu tej umowy zaproponowano 
pracownikowi kontynuowanie 
zatrudnienia i podpisano kolejną 
umowę na czas określony na 2 
lata. Podczas trwania pierwszej 
umowy pracownik nie wykorzy-
stał urlopu wypoczynkowego. 
Czy po zakończeniu tej umowy 
pracodawca powinien wypłacić 
ekwiwalent, czy też może udzie-
lić pracownikowi urlopu w czasie 
trwania kolejnej umowy?

Zasadą jest, że prawo do urlo-
pu wypoczynkowego powinno 
być realizowane w naturze, a re-
kompensata pieniężna (ekwiwa-
lent) powinna mieć charakter wy-
jątkowy, w sytuacji gdy do dnia 
rozwiązania stosunku pracy nie 

było możli-
wości udzie-
lenia przez pra-
codawcę urlopu.

Przepis art. 171 § 
3 kodeksu pracy zwal-
nia pracodawcę z obo-
wiązku zapłaty ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzysta-
ny przez pracownika urlop w ra-
zie zawarcia przez strony poro-
zumienia co do wykorzystania 
urlopu w czasie pozostawania 
pracownika w stosunku pracy 
na podstawie kolejnej umowy 
o pracę zawartej z tym samym 
pracodawcą bezpośrednio po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu po-
przedniej umowy o pracę.

W przedstawionej sytuacji 
pracodawca może umówić się 
z pracownikiem, że dotychczas 
niewykorzystany urlop udzieli 
w okresie obowiązywania dwu-
letniej umowy.
Stan prawny na 26.04.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Święto Konstytucji 3 Maja 
to jedno z najważniejszych pol-
skich świąt narodowych. Biało-
-czerwoną warto wywiesić już 2 
maja w Święto Flagi. Tego dnia 
w czasach PRL z ulic i kamienic 
znikały flagi narodowe wywie-
szone z okazji Święta Pracy. Za 
pozostawienie flagi do 3 maja
groził mandat. Ówczesnym wła-
dzom nie w smak było świętowa-
nie niepodległościowej rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
przypadającej w dzień Matki 
Boskiej Królowej Polski. Zachę-
camy do zrobienia zdjęcia fladze

WYWIEŚ FLAGĘ!

Na 2 maja br. w kilku ogólnopolskich 
sieciach handlowych zaplanowano pro-
test przeciwko warunkom pracy.

– Pracownicy handlu tego dnia 
będą pracować, ale wolniej, bo zgod-
nie z przepisani BHP i prawa pracy. 
Narzucone tempo pracy powoduje sy-
tuacje niebezpieczne i grozi wypadkami 
– mówi Iwona Osenkowska z Działu Or-
ganizowania i Rozwoju NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego i argumentuje, że w handlu 
jest zbyt niski poziom zatrudnienia, a pra-
cownicy mają do wykonania coraz więcej obowiązków związanych ze 
stale rosnącym asortymentem.  

W akcję włączą się m.in związkowcy z NSZZ „S” w portugalskiej sieci 
„Biedronka”, gdyż kwietniowe podwyżki nie satysfakcjonują związkowców. 

Marian Krzaklewski, 
były przewodniczący 
NSZZ „S” i AWS przeszedł 
na emeryturę. Gratulacje 
i podziękowania za lata 
pracy na rzecz „S” prze-
kazał lider związku Piotr 
Duda, który wyraził ocze-
kiwanie, że organizacja 
nadal będzie mogła wy-
korzystywać jego wiedzę 
i doświadczenie.  

Emeryt „Krzak”

i przesłania nam na adres: maga-
zyn@solidarnosc.gda.pl. Wśród 
uczestników akcji rozlosujemy 
nagrody książkowe.

Falę protestów rozpoczął 24 
kwietnia 1988 r. strajk komunika-
cji miejskiej w Bydgoszczy i Ino-
wrocławiu przeciwko podwyżce 
cen. Dwa dni później wybuchł 
strajk w Nowej Hucie. Poza po-
stulatami płacowymi protestu-
jący zażądali przyjęcia do pracy 
zwolnionych działaczy NSZZ „S”. 
29 kwietnia zastrajkował kom-
binat metalurgiczny w Stalowej 
Woli z postulatem legalizacji „S”. 
Hutę następnego dnia otoczyły 
kordony ZOMO.

2 maja 1988 r. ogłoszono strajk 
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 
Istotną rolę odegrali w nim robot-
nicy z młodego pokolenia. Na cze-

le strajku stanął 29-letni spawacz 
Jan Stanecki, a następnie prze-
wodniczącym wybrano Alojzego 
Szablewskiego. Wśród doradców 
Komitetu Strajkowego byli m.in. 
Jarosław i Lech Kaczyńscy, Tadeusz 
Mazowiecki i Aleksander Hall.

Stoczniowcy zażądali podwyż-
ki płac, legalizacji „S”, zwolnienia 
więźniów politycznych, przywró-
cenia do pracy zwolnionych ko-
legów oraz nie represjonowania 
strajkujących. Do strajku czynnie 
włączyli się studenci z NZS-u.

Strajk w Stoczni Gdańskiej 
zakończył się bez porozumienia 
10 maja przemarszem i mszą św. 
w kościele św. Brygidy. 

Protest w handlu
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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