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

209 mln zł
Tyle wydała grupa kapitałowa kontrolowana przez Skarb Państwa w latach 2014-15 
na usługi doradcze i marketingowe, czyli 286 tys. zł codziennie przez 2 lata.iBiS
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Chłopska „S” 
W niedzielę 15 maja br. w War-

szawie odbyły się uroczystości 
35-lecia rejestracji NSZZ „S” Rol-
ników Indywidualnych. Uroczystą 
mszę św. odprawił w warszaw-
skiej archikatedrze biskup diecezji 
łowickiej ks. Józef Zawitkowski, 
znany z patriotycznych wystą-
pień, wspierający rolników w la-
tach 1980-81. 12 maja 1981 r. po 
strajkach chłopskich w Ustrzykach 
Dolnych, Rzeszowie i Bydgoszczy 
zarejestrowany został pierwszy 
w Polsce związek zawodowy rol-
ników.  Więcej…>>

Zbieramy podpisy 
Trwa akcja zbierania podpisów 

pod obywatelskim projektem usta-
wy o wolnych niedzielach dla pra-
cowników handlu. O co od dawna 
walczy NSZZ „S”. Po naszej stronie 
jest część organizacji kupieckich. 
Trwa też europejska akcja wsparcia 
transportowców w ich staraniach 
o równe, sprawiedliwe zasady pra-
cy.  Więcej…>>

2 miliony Plus
Od uruchomienia 1 kwietnia 

Programu Rodzina 500+  do 10 
maja br. złożono 2,3 mln wnio-
sków, spośród 2,7 mln upraw-
nionych rodzin, – poinformowała 
minister   Elżbieta Rafalska. Wypła-
cono już 1 mln 184 tys. świadczeń 
na kwotę 594 mln zł.  Rząd planuje, 
że w perspektywie 10 lat wskaźnik 
dzietności wzrośnie z 1,29 do 1,6, 
a zagrożenie ubóstwem pośród 
dzieci i młodzieży do 17 roku życia 
zmaleje z 23,3 do 11 proc.

W 2017 emerytury 
„60” i „65”  

Na częściowo otwartym dla 
mediów posiedzeniu Rady Mini-
strów premier Beata Szydło zapo-
wiedziała przyspieszenie prac nad 
obniżeniem wieku emerytalnego, 
sztandarową obietnicą wyborczą 
PiS. Rząd obiecuje, że powrót do 
wieku 60 lat dla kobiet i 65 dla 
mężczyzn ma nastąpić od 2017 r. 
Więcej…>>
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Przed WZD Regionu

Naszym
ZDANIEM

Wreszcie. 
Sejm zde-
cydował, iż 
do kodeksu 
pracy wpro-
w a d z o n o 
obowiązek pi-
semnego za-

warcia umowy o pracę lub 
potwierdzenia jej warunków. 
Na piśmie. Nie na tak zwaną 
„gębę”. I to przed przystąpie-
niem do pracy. 

I już nie będzie można się 
tłumaczyć, że właśnie za chwi-
lę pracownik dostanie umowę, 
to jest pierwszy dzień jego 
pracy i kadry nie zdążyły jesz-
cze przygotować tak ważnego 
dokumentu. Ale to będzie za 
chwilę. I tak najczęściej kończy-
ła się wizyta inspektora pracy. 
A jak inspektor nie zapukał do 
drzwi, to następny dzień pracy  
był znowu pierwszym dniem 
pracy. I tak dalej. Ciuciubabka. 

A teraz jest szansa, że wyko-
rzystywanie pracownika, przy-
najmniej w tym zakresie, się 
zakończy. Najciekawsze, że gdy 
ten pomysł się pojawił, to został 
oceniony jako totalne zagroże-
nie dla gospodarki. Podpisanie 
umowy przed przystąpieniem 
do pracy jakoby miało podro-
żyć koszty pracy i rozłożyć na 
łopatki nasze firmy. Mieliśmy
przestać być konkurencyjni. 

Gdy jednak pytano się dlacze-
go, nie było jasnej odpowiedzi. 
No przecież nie można było po-
wiedzieć, że utrudni to żonglo-
wanie pracownikiem. Utrudni 
zatrudnianie na czarno, płacenie 
pod stołem. To ważny krok. 

Podobny to ustalenie i pod-
niesienie najniższej godzinowej 
płacy. Płacy, która dla sporej 
części zatrudnionych stanie się 
szansą na polepszenie choć 
w minimalnym stopniu warun-
ków życia. Jak do tego dodać 
coraz bardziej znaczącą rolę 
umów o pracę i powolne wyma-
zywanie „umów śmieciowych”, 
to można powiedzieć, że cho-
dzenie do pracy może stać się 
nie tylko obowiązkiem ale i przy-
jemnością. Chociaż jeszcze… 
mobing, warunki bhp, brak 
układu zbiorowego, premii, nie-
opłacona praca ponad normalne 
godziny… itd. Chociaż jeszcze.

Bogdan Olszewski

WRESZCIE!

Kilkanaście nowo utworzonych 
organizacji związkowych, skupiają-
cych blisko 800 członków „S”, 1423 
przeszkolonych osób, 4 499 porad 
prawnych – to tylko przykładowe 
dane zawarte w Informacji o dzia-
łalności ZRG NSZZ „S” od 2014 roku 
do marca 2016 r., przyjętej przez re-
gionalne władze Związku 16 maja. 
Na 9 czerwca br. zaplanowane jest 
Walne Zebranie Delegatów Regio-
nu Gdańskiego. Przedyskutowano 
też projekt ustawy o związkach 
zawodowych oraz stanowisko Ko-
misji Krajowej „S” na temat wieku 
emerytalnego. Nasz Związek opo-
wiada się za przywróceniem wieku 
emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn oraz za wprowa-

dzeniem możliwości przechodzenia 
na emeryturę bez względu na wiek, 
uzależnioną od okresów opłacania 
składek. Gośćmi ZRG były też oso-
by zaangażowane w negocjowanie 
Układu Zbiorowego Pracy w termi-
nalu DCT.

– Udało się podpisać układ 
z pracodawcą, który między innymi 
wprowadza dodatki za pracę w dni 
świąteczne i pracę w godzinach 
nocnych, podwyżkę płac, oraz re-
gulamin premiowania – mówił Ma-
riusz Skrzypek, organizator związ-
kowy, a Maciej Konopka z NSZZ 
„S” w DCT podziękował pracowni-
kom Działu Organizowania i Roz-
woju oraz Biura Prawnego ZRG za 
pomoc w negocjacjach.

Umowa o pracę ma być za-
warta na piśmie przed podjęciem 
zatrudnienia. Ta oczywista reguła 
dopiero 13 maja br. znalazła swój 
ustawowy zapis, utrudniający 
życie „szarej strefie”. Tego dnia
Sejm przyjął przepis nakładający 
obowiązek pisemnego zawarcia 
umowy o pracę lub potwierdze-
nia na piśmie jej warunków przed 
podjęciem pracy. Ustawa nowe-
lizująca kodeks pracy trafiła do
Senatu. Ma ona wejść w życie 1 
września 2016 r.

Dotychczas, zgodnie z kodek-
sem pracy, umowę o pracę należy 
potwierdzić pracownikowi w dniu 
jej podjęcia, czyli do końca tego 
dnia. Zapis ten był wykorzysty-
wany przez pracodawców, którzy 
podczas kontroli inspekcji pracy 
tłumaczyli brak umowy o pracę 

tym, że pracownik jest akurat 
pierwszy dzień w pracy.

Według Państwowej Inspekcji 
Pracy tłumaczenie się tzw. pierw-
szą dniówkę było najczęściej nie-
prawdziwe. Od 1 września br. 
za brak umowy na piśmie albo 
potwierdzenia pisemnego jej wa-
runków inspektor pracy nałoży 
grzywnę na pracodawcę.

Koniec syndromu 
pierwszej dniówki

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rocznica-chlopskiej-solidarnosci
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/konca-roku-ustawa-obnizajaca-wiek-emerytalny


CYTAT tygodnia

Konstruujemy nowy model nadzoru nad pań-
stwowym majątkiem, aby pojęcia takie jak od-

powiedzialność, patriotyzm gospodarczy, 
przyzwoitość, rzetelność, pracowitość, 

poszanowanie dobra wspólnego coś 
znaczyły, zwłaszcza wtedy, kiedy 

mówimy o urzędnikach służby 
cywilnej, o urzędnikach pań-

stwowych, o politykach, 
którzy ponoszą za to od-

powiedzialność 
Dawid  

Jackiewicz 
minister  

skarbu  
państwa

ZAPYTAJ prawnika

REKOMPENSATA 
ZA PRACĘ W DNIU 
WOLNYM

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

IWONA PUCHALSKA, przewodnicząca Koła 
NSZZ „S” w Zespole Szkół Sportowych 
i Ogólnokształcących w Gdańsku

– Wstąpiłam do „Solidarności” w 1989 roku, aby 
poprzeć zmiany ustrojowe w Polsce. Nadal i dziś czuję 
potrzebę bycia w „Solidarności”. Uważam, że związki za-
wodowe są jedyną instytucją w Polsce, które bronią praw 

pracowników. Tylko dzięki ich działalności są przestrzegane. Tam, gdzie nie 
ma związków zawodowych, pogarszają się warunki pracy w firmie.

HISTORIA tak było

Mord na Rotmistrzu

iBiS NR 20 (271) 18 MAJA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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Pracownik został wezwany na 
2 godziny do pracy w dzień 
wolny wynikający z pięcio-
dniowego tygodnia pracy. Dla 
pracownika takim dniem jest 
sobota. Czy za przepracowany 
czas pracownikowi przysługuje 
dodatek do wynagrodzenia za 
pracę w sobotę?

Nie. Dodatek nie przysługuje. 
Natomiast przepisy przewidują, iż 
niezależnie od liczby godzin pracy 
w tym dniu pracownikowi przy-
sługuje dodatkowo cały dzień 
wolny od pracy. Celem takiego 
rozwiązania jest zapewnienie re-
alizacji pięciodniowego tygodnia 
pracy.

Termin udzie-
lenia dnia wolnego 
należy ustalić w poro-
zumieniu z pracownikiem; 
pracodawca nie może sam 
narzucić terminu (najbardziej 
dogodnego dla siebie).

Istotnym jest również to, że 
pracodawca nie może propor-
cjonalnie obniżyć wynagrodzenia 
pracownika, udzielając mu całego 
dnia wolnego w zamian za prze-
pracowane tylko dwie godziny 
w sobotę.
Podstawa prawna art. 1513 
kodeksu pracy
stan prawny na 17.05.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Legenda konspiracji Witold Pi-
lecki urodził się 13 maja 1901 r. 
w Ołońcu (Karelia). W okupo-
wanej stolicy współtworzył od 
listopada 1939 roku Tajną Armię 
Polską. 9 września 1940 r. dał się 
zatrzymać w łapance na Żoliborzu 
i trafił do Auschwitz jako więzień
nr 4859. Poszedł do obozu ochot-
niczo, żeby zorganizować kon-
spirację wojskową i zdobyć dane 
o zbrodniach Niemców. Z 26 na 
27 kwietnia 1943 r. uciekł z obozu. 
W 1944 r. po utworzenia organiza-
cji konspiracyjnej „NIE” – Niepod-
ległość do tej działalności odde-
legowano też Witolda Pileckiego. 
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Walczył w Zgrupowaniu „Chrobry 
II”. Rozwiązanie „NIE” zmusiło Pi-
leckiego do montowania siatki łącz-
ności z byłych żołnierzy TAP i kon-
spiracji oświęcimskiej. Zdobywano 
tajne informacje na temat życia 
gospodarczego, działania NKWD, 
sytuacji oddziałów leśnych.

8 maja 1947 r. został aresztowa-
ny przez UB. Pilecki został oskarżo-
ny m.in. o prowadzenie działalności 
szpiegowskiej oraz przygotowywa-
nie zamachu na dygnitarzy MBP. 
Śledztwo przeciwko niemu nadzo-
rowali Roman Romkowski i Józef 
Różański. Pilecki był torturowany.

15 marca 1948 rotmistrz został 
skazany na karę śmierci. Bolesław 
Bierut nie zgodził się na ułaskawie-
nie. O wstawiennictwo proszono 
premiera Józefa Cyrankiewkicza, 
byłego więźnia Auschwitz. On jed-
nak nie zrobił nic, a nawet przy-
właszczył sobie legendę rotmistrza.

25 maja 1948 r. o godz. 21.30 
rotmistrz został zamordowany 
strzałem w tył głowy. Wszelkie in-
formacje o nim podlegały w PRL 
cenzurze. Historyk Michael Foot 
w książce „Six Faces of Courage” 
zaliczył go do jednego z sześciu naj-
odważniejszych ludzi ruchu oporu.

Grobu rotmistrza nie odnaleziono. 
Ciało prawdopodobnie spalono w ko-
tłowni więzienia przy ul. Rakowieckiej 
37. Dzisiaj z dumą patrioci noszą ko-
szulki z podobizną Rotmistrza.

Hołd Świętemu

Papież z Polski Jan Paweł II, święty, 96 lat temu przyszedł na świat  
w podkrakowskich Wadowicach. Hołd wielkiemu rodakowi oddali 
członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Godność składając kwiaty na 
gdańskim Przymorzu pod pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana.  

OPTYMISTYCZNIE 
BEZROBOCIE spada

Stopa bezrobocia w województwie pomorskim na koniec marca 
br. wyniosła 9.1 proc. Bezrobocie w Polsce wynosiło 10 proc. Licz-
ba zarejestrowanych w pomorskich PUP bezrobotnych to 79 321 
osób. W 2015 r. w woj. pomorskim liczba bezrobotnych zmniejszyła 
się o blisko 20 proc. i była to najwyższa, po województwie wielko-
polskim, dynamika spadku bezrobocia w Polsce. 

Raport rozliczający ośmioletnie 
rządy PO i PSL, z którego wyłonił 
się obraz kraju bez gospodarza, 
podatnego na wpływy zewnętrz-
ne prezentowany był w Sejmie 11 
maja br. Pierwsze skutki: będzie 
komisja śledcza w sprawie Amber 
Gold i 19 zawiadomień do prokura-
tury o możliwości popełnienia prze-
stępstw przez służby specjalne.  

Raport uchylił zasłonę nad pa-
tologicznymi grupami interesów.  
Ministrowie z sejmowej mównicy 
prezentowali liczby, fakty, dane, 
punktując wady uprzednio rządzą-
cej koalicji, cynizm, niekompetencję, 
marnowanie pieniędzy. Złoty mer-
cedes, stół do masażu czy drogie 
dywany to tylko niektóre dodatki 
do najważniejszego – do gigan-
tycznego zadłużenia państwa, uza-
leżnienia gospodarki od zagranicy, 
inwigilacji kilkudziesięciu dziennika-
rzy krytycznych wobec rządów PO-
-PSL, prywatyzacji, w których liczył 

się interes kupującego, tolerowanie 
luk podatkowych. To – zdaniem pre-
mier Szydło – strata 340 mld zł, 

Wicepremier Morawiecki do-
strzegający „pułapkę średniego 
rozwoju”, wiedząc o złudzeniu 
przewagi konkurencyjnej opartej 
o niskie koszty pracy i o tym, że 
w 2019 roku kończą się środki 
unijne, planuje stworzenie nowe-
go koła zamachowego gospodar-
ki, czyli eksport i innowacyjność 
przedsiębiorstw, zdolnych produ-
kować produkty o wysokiej war-
tości dodanej.   

Ze strony polityków PO nie 
było bicia się w piersi i pokajania 
się. Było  za to agresywne i bez-
ładne wystąpienie byłej premier 
Ewy Kopacz, która wołała „zrobię 
wszystko, by przywrócić Polsce 
normalność!” oraz list byłych mi-
nistrów obrony narodowej, pole-
mizujących z Antonim Macierewi-
czem, obecnym szefem MON.

Raport o stanie państwa

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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