
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 mln zł
Taką kwotę wypłacono w kwietniu br. w ramach programu „Rodzina 500+”  
na Pomorzu. Świadczenia wychowawcze dostało już 64 tys. rodzin.
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Dbajmy 
o bezpieczeństwo!

Międzynarodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób
Zawodowych obchodzono 28 kwiet-
nia. Według danych GUS w 2015 r. 
na skutek wypadku przy pracy życie 
straciło 303 pracowników (najwię-
cej w przetwórstwie przemysłowym 
i budownictwie). Poszkodowane 
w wypadkach przy pracy zostało po-
nad 87 tys. osób. Więcej...>>

Podpisz petycję
„Sprawiedliwy transport 

w Europie” (Fair Transport Euro-
pe) – to nazwa nowej inicjatywy 
obywatelskiej, organizowanej 
przez europejskich związkowców 
z branży transportowej. W Polsce 
akcję koordynuje Krajowa Sek-
cja Morska Marynarzy i Ryba-
ków NSZZ „S”. Jej celem jest za-
przestanie nieuczciwych praktyk 
biznesowych prowadzących do 
dumpingu socjalnego i płacowego 
oraz zagwarantowanie równych 
zasad wynagrodzeń i warunków 
pracy dla pracowników transpor-
tu w Europie. Podpisz petycję do 
Komisji Europejskiej!...>>

Więcej pracy
Stopa bezrobocia rejestrowa-

nego na koniec marca 2016 r. wy-
niosła 10 proc., co oznacza spadek 
o 0,3 proc. wobec poprzedniego 
miesiąca – wynika z danych GUS. 
Ekonomiści oceniają, że sytuacja 
na rynku pracy będzie nadal się 
poprawiać i na koniec roku stopa 
bezrobocia spadnie do poziomu 
9,1 proc. Więcej...>>

Zmarł arcybiskup 
Tadeusz Gocłowski
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W 2015 r. Okręgowy In-
spektorat Pracy w Gdańsku 
przeprowadził 6,1 tys. kontroli 
pracodawców, w efekcie któ-
rych udało się odzyskać dla po-
nad 9 tys. pracowników zalegle 
wynagrodzenia i inne świad-
czenia wynikające ze stosunku 
pracy w wysokości blisko 8 mln 
zł. W drugiej wrażliwej kwe-
stii – legalności zatrudnienia 
– w wyniku skierowanych przez 
inspektorów pracy wniosków 
do pracodawców około 1,7 
tys. pracowników na Pomorzu 
otrzymało w miejsce wcześniej-
szych umów cywilnoprawnych 
kodeksowe umowy o pracę. In-
spektorzy wydali ponad 13 tys. 
decyzji nakazujących usunięcie 
stwierdzonych naruszeń doty-
czących przepisów BHP (…).

Obszar najważniejszych dzia-
łań na lata 2016-2018 w znacz-
nej mierze pokrywa się z tym 
z lat ubiegłych. To zwalczanie 
nielegalnej pracy, eliminowanie 
z rynku pracy tzw. umów śmie-
ciowych, egzekwowanie prze-
strzegania przepisów dot. czasu 
pracy, wypłaty wynagrodzeń i 
innych świadczeń ze stosunku 
pracy. Jako jedyny inspektorat w 
kraju mamy sekcję gospodarki 
morskiej (...).

Współpraca ze związkami 
jest nie do przecenienia, prze-
biega bardzo dobrze, na czym 
korzystają obie strony, ale 
w szczególności pracownicy. 
Ma ona ważne znaczenie na 
etapie kontroli w konkretnych 
przedsiębiorstwach. Naszym 
obowiązkiem jest informowanie 
związków zawodowych o tema-
tyce i zakresie kontroli. 

W ramach współdziałania 
spotykamy się z przedstawiciela-
mi pracowników. To tam często 
dostajemy sygnał o nieprawi-
dłowościach, co później umożli-
wia podjęcie decyzji poprawiają-
cych warunki pracy. Prowadzimy 
również współpracę bieżącą, 
konsultacje, szkolenia dla spo-
łecznych inspektorów pracy czy 
też poradnictwo dla przedstawi-
cieli organizacji związkowych.

Fragmenty rozmowy 
z Agnieszką Kraszewską-

-Godziątkowską, okręgowym 
inspektorem pracy w Gdańsku. 

Cały wywiad w majowym nu-
merze „Magazynu Solidarnośc” 

W majowym wydaniu 
„Magazynu Solidarność” m.in.:
 raport o bezpiecznej pracy na 

Pomorzu,
 rozmowy z nowymi rektorami 

pomorskich uczelni,
 ustawa dla przemysłu stocz-

niowego
 czas na Kartę Pracownika 

Socjalnego!

Ordynariusz archidiecezji gdań-
skiej w latach 1984–2008, później 
biskup senior, zmarł 3 maja, w świę-
to Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski, o godz. 16.12 w szpitalu 
w Gdańsku. Wprowadzenie trumny 
z ciałem księdza arcybiskupa do 
bazyliki Archikatedralnej w Oliwie 
nastąpi w środę o godz. 16. Msza 

św. w intencji zmarłego pod prze-
wodnictwem metropolity gdań-
skiego abp. Sławoja Leszka Głódzia 
zostanie odprawiona w czwartek 
o godz. 18. Pogrzeb rozpocznie się 
w piątek o godz. 11.

– Ksiądz arcybiskup Tadeusz Go-
cłowski był wieloletnim krajowym 
duszpasterzem ludzi pracy. Wie-
lokrotnie spotykaliśmy się na piel-
grzymkach ludzi pracy w Często-
chowie. W najtrudniejszym okresie 
dla nas, w latach stanu wojennego, 
ksiądz arcybiskup był wsparciem 
dla wszystkich. Zawsze można się 
było zwrócić do niego o pomoc 
i o radę. To naprawdę wielka szko-
da i wielka strata, że taki człowiek 
od nas odszedł. Był świadkiem 
i bezpośrednim uczestnikiem naj-
nowszej historii Polski – komentuje 
na łamach „Dziennika Bałtyckiego” 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof 
Dośla. Więcej:...>>

Konstytucja dla ludzi
Od kilku miesięcy powraca dys-

kusja o potrzebie zmiany obecnej 
konstytucji, uchwalonej blisko 20 
lat temu, w 1997 r. Do tej kwe-
stii odniósł się także prezydent 
Andrzej Duda w przemówieniu 
z okazji święta narodowego 3 
Maja. Jego zdaniem nowe roz-
wiązania konstytucyjne powinny 
zostać przygotowanie w debacie 
z suwerenem, jakim jest społe-
czeństwo reprezentowane przez 
wiele organizacji, w tym związki 
zawodowe. Konstytucja powinna 
gwarantować siłę państwa oraz 
godne i bezpieczne życie obywate-
li, a w sposób szczególny chronić 
rodziny i bezpieczeństwo socjal-

ne wszystkich Polaków. – Muszą 
być wzmocnione zapisy dotyczące 
chociażby świadczeń emerytalnych 
– powiedział prezydent. – Jak to się 
stało, że w obliczu konstytucji, któ-
ra teoretycznie o tym mówi, w ob-
liczu Trybunału Konstytucyjnego, 
który teoretycznie ma bronić kon-
stytucyjnych praw obywatelskich, 
podwyższono Polakom wiek eme-
rytalny i nie mieli tu żadnej ochro-
ny? Jak to się stało, że w aspekcie 
tej konstytucji, która przecież mówi 
o pracownikach, tylu ludzi znalazło 
się poza ochroną kodeksu pracy, 
poza zabezpieczeniem podstawo-
wych praw służących pracowni-
kowi, służących robotnikowi?

Bardzo dużym zaintereso-
waniem Polaków cieszy się rzą-
dowy program demograficzny.
W pierwszym miesiącu złożono 
ponad 2 mln wniosków (w tym 
200 tys. na Pomorzu), co stanowi 
75 proc. z ogólnej liczby 2,7 mln 
uprawnionych rodziców. Pozy-
tywne decyzje otrzymało już 400 
tys. rodzin, którym wypłacono 
ponad 127 mln złotych. Program 
pokazał, że można dobrze zorga-
nizować pracę administracji pań-
stwowej i samorządowej. Mimo 

Sukces „Rodziny 500+”

obaw krytyków wypłata świad-
czeń następuje szybko i sprawnie. 
Szacunki mówią, że dzięki „Rodzi-
na 500+” liczba ludności w Polsce 
do 2050 r. może wzrosnąć nawet 
o 1,7 miliona.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmarl-arcybiskup-tadeusz-goclowski
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/28-kwietnia-miedzynarodowy-dzien-pamieci-ofiar-wypadkow-przy-pracy-chorob-zawodowych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazki-zawodowe-walcza-o-sprawiedliwy-transport-w-europie-podpisz-petycje-w-ramach-europejskiej-inicjatywy-obywatelskiej
 http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bedzie-wiecej-pracy


CYTAT tygodnia

„Ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość 
osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość 

zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu 
(…) dla dobra powszechnego, dla ugrun-

towania wolności, dla ocalenia Ojczy-
zny naszej i jej granic z największą 

stałością ducha, niniejszą konsty-
tucję uchwalamy”.

Fragment preambuły 
Konstytucji 3 maja

ZAPYTAJ prawnika

WCZEŚNIEJ  
ZE ZWOLNIENIA

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Monika Lorkowska, skarbnik KZ NSZZ „S” 
przy NFZ i Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia 
Regionu Gdańaskiego NSZZ „S”

– Do „S” wstąpiłam kilkanaście lat temu. Właściwie 
od zawsze posiadałam pasję do pomagania innym, 
sprawiało mi to dużo satysfakcji. Dzięki Związkowi 
uzyskałam jeszcze większe możliwości do działania na 
rzecz innych. Wybrałam „S” także ze względów histo-

rycznych związków z Gdańskiem.

HISTORIA tak było

Biuro Interwencji KSS KOR

iBiS NR 18 (269) 4 MAJA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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Pracownik korzystający ze 
zwolnienia lekarskiego może 
wcześniej wrócić do pracy. Jeśli 
wcześniej wyzdrowiał i uzyskał 
orzeczenie lekarskie o zdolności 
do pracy, może podjąć pracę nie 
tracąc prawa do zasiłku chorobo-
wego za cały okres zwolnienia.

Powyższe stanowisko potwier-
dził Sąd Najwyższy w uchwale 
z 17 lutego 2016 r. (sygn. akt III 
UZP 15/15) rozstrzygając o zakre-
sie stosowania art. 17 ust. 1 usta-
wy zasiłkowej. Wskazany przepis 
stanowi, iż Ubezpieczony wykonu-
jący w okresie orzeczonej niezdol-
ności do pracy pracę zarobkową 
lub wykorzystujący zwolnienie od 
pracy w sposób niezgodny z ce-
lem tego zwolnienia traci prawo 
do zasiłku chorobowego za cały 
okres tego zwolnienia.

W świetle tego przepisu sądy 
niższych instancji uznawały, iż 
obowiązujące przepisy nie prze-
widują sytuacji, w której ubezpie-
czony przebywający na zwolnieniu 
lekarskim mógłby zrezygnować 

z części tego 
z w o l n i e n i a 
i po dostarcze-
niu pracodawcy 
zaświadczenia lekarza 
medycyny pracy stwier-
dzającego jego zdolność do 
pracy podjąć pracę zarobko-
wą bez utraty prawa do zasiłku 
chorobowego za cały okres tego 
zwolnienia.

Sąd Najwyższy rozstrzygnął te 
wątpliwości i aktualnie pracow-
nik, który korzysta ze zwolnienia 
lekarskiego i ma ustalony przez 
lekarza okres niezdolności do 
pracy, może uzyskać orzeczenie, 
skracające ten okres. Na podsta-
wie badania lekarskiego lekarz 
medycyny pracy może uznać pra-
cownika za zdolnego do pracy 
– jeżeli są ku temu przesłanki (np. 
pracownik szybciej wyzdrowiał, 
przedstawił zaświadczenie od 
lekarza specjalisty o ukończeniu 
leczenia).

Stan prawny na 4.05.2016 r.
Maria Szwajkiewicz

Otrzymaliśmy już pierwsze 
zdjęcia w naszym konkursie z oka-
zji Dnia Flagi, który obchodziliśmy 
2 maja. Przypominamy, że na Pań-
stwa fotografie biało-czerwonej
czekamy do 10 maja. Można je 
przesłać na adres mailowy: maga-
zyn@solidarnosc.gda.pl lub wrzu-
cić na profil Regionu Gdańskiego
NSZZ „S” w serwisie Facebook. Na 
autorów najciekawszych ujęć cze-
kają nagrody książkowe. Warto 
cieszyć się biało-czerwonymi bar-
wami i korzystać z możliwości ich 
dumnej prezentacji, mając w pa-
mięci, że w okresie PRL za wywie-
szenie flagi w „nieprawomyślne”
dni, np. 3 maja, groziły represje. 
Więcej...>>

Nagrody za flagi

Wolne niedziele dla pracow-
ników handlu – o zrealizowanie 
tego postulatu od dawna walczy 
„S”. Teraz jednak po swojej stro-
nie ma także organizacje praco-
dawców, społeczne i pozarządo-
we. Z inicjatywy Związku powstał 
komitet obywatelski, który będzie 
zbierał podpisy pod projektem 
ustawy ograniczającej handel 
w niedziele. Zakaz miałby objąć 
nie tylko 1,5 mln pracowników tej 
branży, ale także kilkaset tysięcy 
zleceniodawców. Ustawa zakłada 
liczne wyłączenia dopuszczające 
handel w niedzielę, np. na sta-
cjach benzynowych, w kioskach, 
sklepach na dworcach autobu-
sowych, kolejowych, portach lot-
niczych, strefach wolnocłowych, 

Prezydent Andrzej Duda 1 
maja wziął udział w Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce Ludzi Pracy do 
sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 
Obecni byli także związkowcy 
w Gdańska, m.in. przewodniczą-
cy ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla. 
– Człowiek spędza w pracy jedną 
trzecią swojego życia. Tam właśnie 
tworzy wspólnotę ze swoimi kole-
gami, tworzy wspólnotę z całym 

swoim zakładem, chociażby po-
przez związki zawodowe. Związ-
ki, które dobrze działają i bronią 
pracowników, są skuteczne, kiedy 
liderzy uczciwie podchodzą do 
swoich obowiązków. Właśnie to 
budowanie wspólnoty pracowni-
ków, o których godność oni chcą 
ze wszelkich sił dbać, jest ich wiel-
kim zadaniem – mówił prezydent 
Duda. Więcej...>> 

Wolne niedziele?

piekarniach, obiektach infra-
struktury kryzysowej, szpitalach, 
szkołach. – Nasza inicjatywa ma 
na celu przede wszystkim popra-
wienie losu polskich pracowników  
w handlu – przekonywał Alfred 
Bujara, przewodniczący Sekre-
tariatu Banków, Handlu i Usług 
NSZZ „S”. Więcej...>>

Związkowcy pod opieką  
św. Józefa Rzemieślnika

9 maja 1977 r. powołano Biuro 
Interwencji Komitetu Samoobro-
ny Społecznej KOR. Założycielami 
biura byli Zofia (Irena) i Zbigniew
Romaszewscy. Impulsem dla tej 
inicjatywy był napływ informa-
cji z całej Polski o łamaniu praw 
pracowniczych i obywatelskich 
przez władze PRL. W działalności 
biura brali udział między innymi: 
Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyń-
ski, Jan Krzysztof Kelus, Jacek Ku-
roń, Jan Józef Lipski i Jan Lityński. 
Podstawowym zadaniem była re-
jestracja wszystkich przypadków 
łamania praw człowieka oraz nie-
sienie pomocy represjonowanym 
i poszkodowanym przez władze 
PRL. Działacze biura uczestniczyli 
w rozprawach sądowych w cha-
rakterze publiczności, doradzali 
prześladowanym robotnikom. 
Łącznie udzielono pomocy co naj-
mniej kilkuset rodzinom.

W l. 1980–1981 Zbigniew Ro-
maszewski kierował Komisją In-
terwencji i Praworządności NSZZ 
„S”. Po rozwiązaniu KSS KOR na 
I Krajowym Zjeździe Delegatów 

NSZZ „S” w 1981 r. Biuro Inter-
wencji funkcjonowało samodziel-
nie.

Za swoją działalność opozycyjną 
w PRL Zofia i Zbigniew Romaszew-
scy byli represjonowani, zostali ska-
zani na wyroki wieloletniego wię-
zienia. W wolnej Polsce otrzymali 
najwyższe odznaczenie państwo-
we Order Orła Białego – Zbigniew 
w 2011 r., a Zofia 3 maja 2016 r.
z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.

Zofia Romaszewska

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wywies-flage-przyslij-nam-jej-zdjecie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-wywalczy-wolne-niedziele
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prezydent-duda-podziekowal-wielkiemu-nszz-solidarnosc
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