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Tyle jest ofiar zamachu – wśród nich polskie małżeństwo, do którego doszło tuż po 
koncercie w Manchesterze.iBiS
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Ukraińcy bez wiz  
W czerwcu niemal cała Unia 

Europejska otworzy się na oby-
wateli Ukrainy. Nie będą oni 
potrzebowali wiz na pobyt do 
90 dni, bez prawa do pracy czy 
nauki, w państwach strefy Schen-
gen.  Czy wraz ze zniesieniem 
wiz nastąpi ucywilizowanie rynku 
pracy? Przez lata nie uporaliśmy 
się z patologiami, które rodzi tzw. 
praca na oświadczenia, czyli zani-
żanie stawek, unikanie składek na 
ubezpieczenia społeczne, praca 
na czarno. Więcej…>>

Zjednać pracownika
Jako czynnik, który ma naj-

większy wpływ na atrakcyjność 
pracodawcy, Polacy – w badaniu 
na zlecenie Randstad, wskaza-
li wynagrodzenie i dodatkowe 
świadczenia dla pracowników. 
Ten czynnik warunkuje pozytyw-
ne postrzeganie firmy zdaniem
ponad 3/4 respondentów. Podob-
nie jak przed rokiem szczególne 
znaczenie ma też stabilne zatrud-
nienie (57 proc.) i przyjemna at-
mosfera w pracy (52 proc.).

Więcej…>>

PKS tylko na zdjęciach
Do  20 proc. miejscowości 

w Polsce nie dociera jakikolwiek 
transport publiczny, co spycha ich 
mieszkańców poza margines spo-
łeczeństwa. Wykluczenie trans-
portowe to temat najnowszego 
numeru „Tygodnika Solidarność”.

Młodzi i niepewni
Wchodzące na rynek pracy 

pokolenie nie jest pewne siebie. 
Z badania na zlecenie Polskiej 
Rady Biznesu. wynika, że trudno-
ścią w podejmowaniu pierwszej 
pracy jest brak doświadczenia (66 
proc.), zbyt duże wymagania pra-
codawców (39 proc.) i brak pew-
ności siebie (31 proc.). Co trzeci 
badany wskazuje na zbyt małą 
liczbę ofert pracy. Niemal tyle 
samo wskazuje niską samoocenę. 
Z badania wynika jednak, że poło-
wa studentów i absolwentów ak-
ceptuje wynagrodzenie 2,2 tys. zł. 

Nie wykluczać 
stoczni Trójmiasta

Odbudowa przemysłu stocz-
niowego i uporządkowanie ryn-
ku usług portowych - to główne 
tematy spotkania związkowców 
z ministrem gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej Markiem 
Gróbarczykiem z 18 maja br. w 
Akwenie.  Na nadzwyczajnym po-
siedzeniu Zarządu Regionu Gdań-
skiego „S” związkowcy mieli do 
ministra wiele pytań. Obawy co 
do kierunku polityki państwa lub 
właściwie – braku sprecyzowanej, 
wychodzącej poza hasła, propo-
zycji dla Wybrzeża, traktowanego 
jako całość – pozostały.

Przemysł stoczniowy, szczycą-
cy się niegdyś dużymi sukcesa-
mi, ma co prawda nie najlepszą 
passę, ale nie jest i nie może być 
traktowany jako branża schyłko-
wa.  W założeniach odbudowie 
przemysłu stoczniowego miały 
służyć zamówienia finansowane
z publicznych pieniędzy.

 – Przyjęliśmy z zadowoleniem 
powstanie ministerstwa gospodarki 
morskiej, przed którym jest trudne 
zadanie: odbudowa i rozwój pol-
skiego przemysłu stoczniowego. Po 
roku jego działalności środowisko 

trójmiejskich okrętowców jest za-
niepokojone. Program odbudowy 
przemysłu stoczniowego omija 
stocznie Trójmiasta, w których 
skupionych jest ponad 80 proc. 
potencjału całego polskiego sek-
tora stoczniowego – mówił Mi-
rosław Piórek, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Przemysłu Okręto-
wego NSZZ „Solidarność”. 

Minister Marek Gróbarczyk za-
powiedział, że program dla prze-
mysłu stoczniowego zakłada m.in. 
budowę w ciągu dwóch dekad 
dziesięciu promów na pochylni 
stoczni „Gryfia” w Szczecinie. Sek-
cje, z których będą powstawać jed-
nostki, wykonywane mają być w 
innych polskich stoczniach, które 
zechcą przystąpić do programu.  

Z kolei Karol Guzikiewicz, wice-
przewodniczący „S” Grupy Stoczni 
Gdańsk zaapelował o przyśpiesze-
nie przekształceń własnościowych 
w GSG, aby umożliwić Skarbowi 
Państwa wpływ na  zakład. Edward 
Fortuna, wiceprzewodniczący Sekcji 
Krajowej Portów Morskich, zwracał 
uwagę ministra na fakt, że rynek 
pracy przeładunków w portach nie 
jest w żaden sposób uregulowany. 

Od maja NSZZ „Solidarność”, 
wspólnie z Kancelarią Prezydenta 
RP i Ministerstwem Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej prowadzi 
kampanię społeczno-informacyjną 
„Godny wybór. Przywrócenie wieku 
emerytalnego”. Jedno z pierwszych 
spotkań w ramach tej kampanii 
odbyło się 18 maja br. w siedzibie 
gdańskiej „S”. Przepisy ustawy ob-
niżającej wiek emerytalny wejdą  w 
życie 1 października 2017 r.

W spotkaniu wzięły udział 
m.in. Małgorzata Sadurska, sze-
fowa Kancelarii Prezydenta RP 
i Elżbieta Bojanowska, podse-
kretarz stanu z resortu rodziny, 

dyrektor oddziału ZUS Aneta 
Pawłowska i wojewoda Dariusz 
Drelich. Związek reprezentowali 
wiceprzewodniczący Krajówki Ta-
deusz Majchrowicz i przewodni-
czący ZRG Krzysztof Dośla. 

Elżbieta Bojanowska przypo-
mniała, że nie było zgody więk-
szości Polaków na podniesienie  
wieku emerytalnego. Od paź-
dziernika wraca więc prawo do 
przejścia na emeryturę w wieku 
60 lat – dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. Związek postuluje też 
wprowadzenie kryterium stażo-
wego, uprawniającego do  eme-
rytury. Więcej…>>

Prawo wyboru
U s t a w a 

o Państwowej 
Inspekcji Pracy 
przygotowana 
w 2007 r. przez 
śp. prezydenta 
Lecha Kaczyń-
skiego była 

bardzo dobra jak na tamten czas, 
później została zmieniona na nie-
korzyść pracowników. W wyniku 
zmian narodziły się nowe pato-
logie. Na koniec 2015 r. 1,3 mln 
ludzi w Polsce pracowało w opar-
ciu o umowy cywilnoprawne. We-
dług GUS 85 proc. z nich zostało 
do tego zmuszonych. W tym gro-
nie jest 150 tys. osób zatrudnio-
nych na umowy o dzieło. Tych 
ludzi trzeba nazwać wprost nie-
wolnikami. Ponadto 1,1 mln osób 
pracuje na samozatrudnieniu, 
z czego połowa również została 
do tego zmuszona oraz 600 tys. 
osób zatrudnionych na czarno. 
Przynosi to 9 mld zł strat dla bu-
dżetu państwa rocznie.

Inspekcja pracy nie jest bez-
radna. W 2016 r. przeprowadzi-
liśmy 82,5 tys. kontroli, wydali-
śmy 310 tys. decyzji, a dla 92 tys. 
pracowników odzyskaliśmy 180 
mln zł zaległych wynagrodzeń.

Dzięki wprowadzeniu instytucji 
minimalnej stawki godzinowej dla 
osób zatrudnionych na podstawie 
umów zlecenia po raz pierwszy PIP 
może kontrolować wynagrodzenia 
osób zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych.

Chcę podziękować „S” za ini-
cjatywę przeprowadzenia wspól-
nej akcji „13 złotych… i nie kom-
binuj”, za codzienną działalność 
społecznych inspektorów pracy. 
Są to ludzie dobrze przeszkoleni. 
Dziękuję za niedawne wsparcie 
naszego postulatu umożliwienia 
inspekcji pracy wydawania de-
cyzji administracyjnych o prze-
kształcaniu umów cywilnopraw-
nych na umowy o pracę.

To dzięki wsparciu związ-
kowców Państwowa Inspekcja 
Pracy może działać zgodnie ze 
słowami śp. Jana Pawła II, wypi-
sanymi na naszym sztandarze: 
„Ostatecznym celem pracy po-
zostaje zawsze człowiek”.

Roman Giedrojć, główny 
inspektor pracy na spotkaniu 

ze związkowcami Regionu 
Gdańskiego „S” , 11 maja br.

PRZEDE 
WSZYSTKIM 
CZŁOWIEK

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jak-przyciagnac-pracownika
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-czerwcu-ukraincy-przyjada-nas-bez-wiz
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/emerytura-prawo-wyboru


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

CYTAT tygodnia

Ludzie ze starymi nałogami nie odnowią Ojczyzny. 
Chrystus domagał się tego, gdy mówił: „Nie wlewa 

się młodego wina do starych bukłaków. W prze-
ciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka”. 

Jeżeli w Polsce robi się teraz nowe wino, 
to trzeba pamiętać, że należy je wle-

wać w nowe dusze, w nowe serca, 
w nowe myśli, w zdrową wolę 

społeczną.
Kardynał  

Stefan Wyszyński 
w Gnieźnie do ludzi 

„S”, luty 1981 r.

KIEDY MOŻNA  
WYSŁAĆ PRACOWNIKA  
NA PRZYMUSOWY URLOP?

ZAPYTAJ prawnika
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HISTORIA tak było

PRYMAS TYSIĄCLECIA

Zasadą przy udzielaniu urlopu 
wypoczynkowego jest, że praco-
dawca jest obowiązany udzielić 
pracownikowi urlopu w tym roku 
kalendarzowym, w którym pra-
cownik uzyskał do niego prawo 
(art. 161 k.p.). Wyjątkiem od tej za-
sady jest możliwość i konieczność 
udzielenia pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego nie wykorzy-
stanego w terminie ustalonym w 
planie urlopów bądź w porozu-
mieniu pracodawcy i pracownika, 
najpóźniej do dnia 30 września 
następnego roku kalendarzowego 
(art. 168 Kodeksu pracy). Nie do-
tyczy to części urlopu udzielanego 
na żądanie pracownika zgodnie z 
art. 1672 k.p. 

Obowiązek wykorzystania przez 
pracownika urlopu wypoczynko-
wego udzielonego mu przez pra-
codawcę, bez zgody pracownika, 
występuje w sytuacji wypowiedze-
nia umowy o pracę i w okresie tego 
wypowiedzenia. W takim przypad-
ku pracownik jest obowiązany 
wykorzystać przysługujący mu 
urlop wypoczynkowy (zarówno 

zaległy jak i bie-
żący), który został 
mu udzielony przez 
pracodawcę. Z  tym, że 
wymiar urlopu wypoczyn-
kowego za dany rok ustala 
się w wymiarze proporcjonalnym 
do okresu zatrudnienia w tym roku 
kalendarzowym (art. 1671 k.p.).

Jak przyjmuje orzecznictwo są-
dowe w przypadku udzielenia na 
podstawie powołanego przepisu 
art. 168 k.p. urlopu wypoczynko-
wego za poprzednie lata praco-
dawca nie ma obowiązku uzgad-
niania z pracownikiem terminu 
wykorzystania urlopu, lecz musi 
udzielić mu urlopu w terminie 
określonym w powołanym przepi-
sie. Pracodawca zatem może wy-
słać pracownika na zaległy urlop, 
nawet gdy ten nie wyraża na to 
zgody (wyrok Sądu Najwyższego z 
dnia 2 września 2003 r., sygn. akt I 
PKN 403/02; wyrok z dnia 24 stycz-
nia 2006 r., sygn.akt I PK 124/05).
Stan prawny na 19.05.2017r.

Maria Szwajkiewicz

W ślad za ogólnopolską ak-
cją protestacyjną pracowników 
handlu przeprowadzoną 2 maja 
br. pojawiły się – sądząc z sygna-
łów napływających do nas od 
pracowników sieci „Biedronka”, 
próby ograniczenia działalności 
związkowej. Akcja polegała na 
skrupulatnym i dokładnym wyko-
nywaniu powierzonych obowiąz-
ków i przestrzeganiu obowiązują-
cych procedur. 

Zarząd portugalskiej spółki 
Jeronimo Martins, do której na-
leży sieć dyskontów pod nazwą 
Biedronka, twierdzi, że majowy 
protest był nielegalny.  

– 29 kwietnia br. poinfor-
mowaliśmy zarząd, że protest 
jest ogólnokrajową akcją sekcji 

pracowników handlu naszego 
związku, że nie jest to odstąpie-
nie od pracy, a praca zgodnie z 
przepisami bhp, z dochowaniem 
procedury obowiązującej w fir-
mie. Zaznaczyliśmy, że nie jest 
to strajk i nie ma mowy o odstą-
pieniu pracowników od pracy. 
Przeciwnie, pracownicy mieli w 
tym dniu pracować zgodnie z 
przepisami prawa, bhp i proce-
durami wewnętrznymi firmy Jak
można uznać za nielegalną akcję 
wypełnianie regulaminu pracy, 
przestrzeganie zasad bhp i po-
rządku? Czyżby ktoś uznał, że 
przestrzeganie prawa może ko-
lidować z dobrem firmy – mówi
Piotr Adamczak, lider NSZZ „S” 
w JMP. 

Sektor spożywczy ma swój 
zespół trójstronny, powołany 
z udziałem ministerstwa rozwoju.

– Trójstronny zespół branżowy 
dla sektora przemysłu spożyw-
czego przy ministrze rozwoju ma 
już za sobą swoje pierwsze posie-
dzenie, które odbyło sie 16 maja. 
W ramach zespołu powstał też 
podzespół do spraw mleczarstwa. 
Związkowi delegaci mają teraz 
przedstawić w swoich zakładach 
informację o powołaniu podze-
społu i zebrać problemy, które 

mają być przedmiotem prac. Chce-
my, aby nasz przemysł spożywczy 
miał warunki do modernizacji i re-
strukturyzacji – mówił Zbigniew 
Sikorski, przewodniczący Krajowej 
Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, 
Spirytusowego i Koncentratów 
NSZZ „S”, której WZD odbyło się 
od 10 do 12 maja br.  

Szczególną uwagę związ-
kowcy skupiają na przemyśle cu-
krowniczym (na ratowaniu jego 
pozostałości), mleczarskim i tyto-
niowym. Więcej…>>

O przemyśle spożywczym

BHP i prawo pracy a interesy

28 maja 1981 roku, w dzień 
Wniebowstąpienia Pańskiego, 
Prymas Tysiąclecia Stefan Kardy-
nał Wyszyński odszedł do Boga. 
Przeżył 80 lat. Niezłomnie stał 
na straży wiary i narodowego 
depozytu tożsamości Polek i Po-
laków. Za jego trumną „szła cała 
Polska”. 

Stefan Kardynał Wyszyński był 
niekwestionowanym autoryte-
tem, strażnikiem instynktu naro-
dowego, orędownikiem mądrego 
działania, mężem stanu.

Urodził się 3 sierpnia 1901 r. 
w Zuzeli na pograniczu Mazow-
sza i Podlasia. Święcenia ka-
płańskie otrzymał w 1924 r. Był 
kapelanem podwarszawskich 
zgrupowań AK. Święcenia bisku-
pie otrzymał z rąk prymasa ks. 
kard. Augusta Hlonda i objął die-
cezję lubelską. W 1948 r. po jego 
śmierci został metropolitą gnieź-
nieńskim i warszawskim oraz pry-
masem Polski.  

Władze PRL nasiliły walkę z Ko-
ściołem. W odpowiedzi biskupi 
8 maja 1953 r. napisali „Rzeczy 
Bożych na ołtarzach cesarza skła-
dać nam nie wolno. Non possu-
mus!”.

25 września 1953 r. Prymas 
Wyszyński został aresztowany 

MONIKA STANISŁAWSKA, Komisja 
Oddziałowa NSZZ „Solidarność” w Zamet 
Industry SA  – Mostostal Chojnice

Moja przynależność do Związku wynika ze wzglę-
dów rodzinnych. Do „Solidarności” należał niegdyś 
mój tata więc to istotna część także rodzinnej historii. 
Przekonują mnie postulaty wysuwane przez „Solidar-

ność”. Dzięki przynależności związkowej mamy wsparcie, wiemy, że 
mamy na kogo liczyć. Mamy dostęp do związkowej wiedzy, uczymy się 
jak radzić sobie w zakładzie pracy, gdy dzieje się coś niepokojącego. 
Cenimy dział prawny, który udziela odpowiedzi na każde pytanie.

i wywieziony w nieznanym wów-
czas kierunku. Operację prze-
prowadził XI Departament MBP. 
Czuwał nad nią minister gen. 
Stanisław Radkiewicz, obywatel 
sowiecki.

Prymas do 26 października 
1956 r. przebywał w miejscach 
odosobnienia: w Rywałdzie, 
Stoczku Warmińskim, Prudniku 
i Komańczy. Został uwolniony na 
fali październikowej „odwilży”. 
W 1965 roku był jednym z inicja-
torów orędzia biskupów polskich 
do biskupów niemieckich. W la-
tach 1980–1981 pośredniczył 
w rozmowach między władzami 
PRL a „Solidarnością”. 

Prymas Wyszyński spoczywa 
w bazylice archikatedralnej św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie.
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazkowcy-o-rodzimym-przemysle-spozywczym
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