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17 milionów
Tylu Polaków, o 1,5 mln więcej niż rok temu, wyjedzie na letnie wakacje. 
Zdecydowana większość (73 proc.) spędzi urlop w kraju.iBiS

sk
ró

te
m

sk
ró

te
.

sk
ró

t.
sk

r.
sk

.

NSZ
Z

IN
TE

RN
ET

OW
Y B

IU
LE

TY
N IN

FO
RM

ACYJ
NY „

SO
LID

ARN
OŚC

I” 

RE
GIO

N G
DAŃSK

I

NR 2
4 (

27
5)

 15
 C

ZE
RW

CA 20
16

Minimalna 2000
Minimalne wynagrodzenie za 

pracę w 2017 roku wyniesie 2000 
złotych brutto – to propozycja rzą-
du Beaty Szydło złożona partnerom 
społecznym. – W Polsce rozwar-
stwienie następuje bardzo szybko, są 
grupy bardzo dobrze zarabiające, ro-
śnie średnie wynagrodzenie, ale jest 
ogromna ilość tych pracowników, 
którzy mają bardzo niskie wynagro-
dzenia – powiedziała premier Beata 
Szydło. Obecnie płaca minimalna 
wynosi 1850 zł. Więcej…>>

Gwiazdy ludzi morza
11 czerwca br. w Alei Zasłużo-

nych Ludzi Morza w Rewie zostały 
odsłonięte kolejne trzy gwiazdy: 
kapitana żeglugi wielkiej Zygmunta 
Deyczakowskiego, starszego ofice-
ra mechanika okrętowego, byłego 
dziekana Wydziału Mechaniczne-
go Akademii Morskiej Ildefonsa 
Piotrowskiego oraz Walerii Szulc, 
która pomagała mężowi przy sie-
ciach, a po jego śmierci sama zo-
stała rybakiem. Więcej…>>

Nie grać Kartą!
Apel o analizę realizacji art. 42 

Karty nauczyciela, dotyczącą przy-
kładów nadinterpretacji likwidacji 
godzin karcianych i prób wprowa-
dzenia w roku szkolnym 2016/17 
nieodpłatnych godzin pracy nauczy-
cieli, zasada wyłaniania dyrektorów 
szkół w drodze konkursów a nie 
powierzenia oraz kwestie płacowe 
zdominowały ostatnie w tym roku 
szkolnym posiedzenie Rady Sekcji 
Oświaty i Wychowania Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”. Więcej…>>

Zatrudnienie w górę
W III kwartale br. utrzyma się 

tendencja wzrostu zatrudnienia 
– podaje raport firmy Manpower.
Dodatnia prognoza dla Polski 
przewiduje, że w III kwartale 2016 
r. zwiększenie całkowitego zatrud-
nienia planuje 18 proc. firm, a 5
proc. przewiduje redukcję etatów, 
Prognoza netto zatrudnienia dla 
Polski, po uwzględnieniu korekty 
sezonowej, wynosi +9 proc. 
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Półmetek kadencji

XV WZD NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego 9 czerwca br. w Sali 
BHP Stoczni Gdańskiej podsumo-
wało połowę kadencji 2014–18. 
150 delegatów reprezentowało 
ponad 36 tys. członków Związ-
ku w Regionie Gdańskim. Wśród 
gości byli m.in. Roman Giedrojć, 
Główny Inspektor Pracy, Tadeusz 
Majchrowicz, wiceprzewodni-
czący Krajówki, który podkreślił 
wagę obniżenia wieku emerytal-
nego i umożliwienia przejścia na 
emeryturę po 35 lub 40 latach 
okresu składowego, niezależnie 
od wieku. Stanisław Szukała, 
przewodniczący Regionu Słup-
skiego NSZZ „S” i ks. prałat Sła-
womir Decowski, duszpasterz 
ludzi pracy archidiecezji gdań-
skiej.

Sprawozdanie z działalności 
ZRG NSZZ „S” przedstawił Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący ZRG 
oraz Komisja Rewizyjna.

– Pomyślcie, jak trudna byłaby 
sytuacja pracowników w zakładach, 
gdyby nas nie było – powiedział li-
der słupskiej „S” Stanisław Szukała.

Roman Giedrojć zapewnił, że 
inspektorzy PIP będą mniej sie-
dzieć za biurkiem, a częściej prze-
prowadzać kontrole w zakładach 
pracy. Wyraził pozytywną opinię 
o nowej ustawie nakładającej na 
pracodawców obowiązek zawar-
cia umowy z pracownikiem na 
piśmie przed dopuszczeniem go 
do pracy. Przedstawił też zmiany 
prawne w działalności PIP, któ-
re wzmacniają jej uprawnienia. 
Więcej...>>

Podczas XV WZD Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” po raz 
piąty nagrodzone zostały 
wyróżniające się organizacje 
zakładowe.

 Za wysoki poziom uzwiązko-
wienia nagrodę otrzymała OZ 
NSZZ „S” w Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Gdańsku.

 Nagrody dla organizacji, które 
pozyskały najwięcej członków 
w 2015 r. zdobyły OM NSZZ 
„S” Gdańskiej Stoczni „Remon-

towa” im. J. Piłsudskiego  i OM 
NSZZ „S” Pracowników Oświa-
ty i Wychowania w Gdańsku. 
Wyróżnienie przypadło OZ 
NSZZ „S” w Federal Mogul Bi-
met SA w Gdańsku.

 Nagroda dla nowo powstałej 
organizacji związkowej trafiła
do OP NSZZ „S” w Alior Ban-
ku SA w Gdańsku, która od 22 
stycznia 2015 r. ma już 207 
członków. Wyróżnienie przy-
padło OZ NSZZ „S” w Alma 
Market SA (powstała 14 maja 
2015 r. i liczy 106 członków).

RAZEM – BEZPIECZNIEJ

Naszym
ZDANIEM

„S” JEST 
POLSCE 
POTRZEBNA

Jest w Sali 
BHP tablica 
z 21 postula-
tami wyarty-
kułowanymi, 
s p i s a n y m i  
i  w y n e g o -
c j o w a n y m i 

w sierpniowych dniach, które 
stały się kamieniem węgielnym 
NSZZ „S”. Te postulaty – w prze-
słaniu i w treści, są aktualne.

Postulat 1, akceptacji nieza-
leżnych od partii i pracodawców 
związków zawodowych. Konwen-
cja 87 MOP, na którą powoływali-
śmy się w Sierpniu, jest w Polsce 
naruszana. Ileż jest chęci kierowa-
nia z tylnego siedzenia związkiem 
zawodowym, czy to przez praco-
dawców, którzy nam zakładają 
tzw. żółty związek, albo przez 
ugrupowania polityczne, usiłują-
ce wpływać na nasze decyzje.

A prawo do strajku, czyli 
postulat 2? Wiele naszych kole-
żanek i kolegów jest pozbawio-
nych prawa do strajku. Spośród 
państw Unii Europejskiej naj-
bardziej ograniczone prawo do 
strajku mamy w Polsce. Życzę 
by inspektorzy inspekcji pracy 
pozyskali skuteczne instrumenty 
egzekwowania przepisów pra-
wa. Nie mają się czego obawiać 
pracodawcy, którzy obowiązują-
cych przepisów przestrzegają.

W 1980 r. spisany był postulat 
14, czyli obniżony wiek emerytal-
ny. Dzisiaj martwimy się, czy wró-
ci wiek „65” i „60”. Postulat 16, 
czyli poprawa warunków pracy 
służby zdrowia. W większości 
placówek służby zdrowia powi-
nien trwać strajk, bo warunki pra-
cy odbiegają od cywilizowanych, 
a wynagrodzenie przypomina 
wynagrodzenie służby – w jej pe-
joratywnym znaczeniu.

Był i postulat 21, soboty 
wolne od pracy. Zaczęliśmy ak-
cję „wolne niedziele w handlu”, 
bo z tym, że pracujemy w so-
boty zdążyliśmy się pogodzić. 
Jesteśmy jednym z najdłużej 
pracujących narodów świata.

U początku naszego Związ-
ku były potrzeby zwykłych lu-
dzi. Nasza działalność musi być 
odpowiedzią na te potrzeby.

Krzysztof Dośla  
podczas XV WZD

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rzad-proponuje-placa-minimalna-w-2017-roku-2-000-zlotych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gwiazdy-zasluzonych-ludzi-morza-2016
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oswiatowa-s-nie-mozna-dowolnie-interpretowac-prawa-oswiatowego-wymuszajac-prace-nauczycieli-bez-wynagrodzenia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polowa-kadencji-za-nami-xv-wzd-regionu-gdanskiego-nszz-solidarnosc


CYTAT tygodnia

Bohaterstwem narodu jest poświęcenie teraź-
niejszości dla przyszłości. Zdradą w narodzie 

jest poświęcenie przyszłości dla teraźniej-
szości.

płk Ignacy Matuszewski, 
oficer i dyplomata II RP, motto 

z biograficznej książki „Pre-
zydent Lech Kaczyński 

2005-2010” Sławomira 
Cenckiewicza i Adama 

Chmieleckiego

ZAPYTAJ prawnika

ODPRAWA 
PIENIĘŻNA  
NIE PRZYSŁUGUJE

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ALEKSANDRA LEWICKA, przewodnicząca KM 
NSZZ „S” w Szkołach Artystycznych Wybrzeża

– Zdecydowałam, że zaangażuję się w działalność 
związkową, żeby pomagać ludziom. Należę do „Soli-
darności”, żeby informować ludzi o przysługujących 
im prawach, a także po to, żeby bronić tych praw. Tak 
rozumiana działalność umożliwia też nawiązanie przy-

jaźni z drugim człowiekiem i daje wiele satysfakcji.

HISTORIA tak było

Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie

iBiS NR 24 (275) 15 CZERWCA 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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Rozwiązanie stosunku pracy 
w trybie art. 231 § 4 kodeksu 
pracy nie uprawnia do nabycia 
odprawy pieniężnej, o której 
mowa w ustawie o zwolnie-
niach grupowych.

Zagadnienie:
Na podstawie porozumienia 

między zakładami pracy, pracow-
nicy zostali przejęci w trybie art. 
231 kodeksu pracy, a pismem od 
dotychczasowego pracodawcy 
pracownicy zostali poinformowa-
ni o planowanym przejęciu części 
zakładu pracy wraz z pouczeniem 
o przysługującym uprawnieniu do 
rozwiązania stosunku pracy za 7-
-dniowym uprzedzeniem (art. 231 
§ 4 k.p.). Nowy pracodawca za-
proponował pracownikom nowe 
warunki zatrudnienia. Część pra-
cowników odmówiło przyjęcia 
nowych warunków.

Pytanie:
Czy pracownikom, którzy 

odmówili przyjęcia nowych wa-
runków, przysługuje odprawa 
pieniężna w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwią-
zywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników?

Odpowiedź:
Co do zasady nie 

przysługuje.
Na mocy przepisu art. 

231 § 4 k.p. pracownik uzy-
skał uprawnienie do rozwiązania 
umowy o pracę z powodu przej-
ścia zakładu pracy. Przyjmuje się, 
że samo przejście zakładu pracy 
prowadzi do zmiany pracodawcy, 
ale przy jednoczesnej kontynuacji 
zatrudnienia i nie oznacza ko-
nieczności rozwiązania stosunku 
pracy, rozumianej jako redukcja 
zatrudnienia. Natomiast pra-
wo do odprawy, o której mowa 
w pytaniu, uzależnione jest od 
tego czy do rozwiązania stosun-
ku pracy doszło wyłącznie z przy-
czyn niedotyczących pracownika. 
W niniejszej sprawie takie wyłącz-
ne przyczyny nie zachodzą.

Zasada ta nie będzie miała 
zastosowania do sytuacji wy-
jątkowych, w których przejęcie 
zakładu pracy pociąga za sobą 
poważne zmiany na niekorzyść 
pracownika (istotne pogorszenie 
warunków zatrudnienia).

Stanowisko to jest zgodne 
z uchwałą siedmiu sędziów SN 
z 18.06.2009 r., III PZP 1/09.
Stan prawny na 13.06.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

16 czerwca 1944 
r. poległ Jan Piwnik 
ps. „Ponury”, cicho-
ciemny, legendarny 
dowódca-partyzant. 
Zginął pod Jewłasz-
czami na Nowogród-
czyźnie, w trakcie re-
alizacji planu „Burza”, 
atakując umocnienia 
Wehrmachtu.

W Wielkiej Brytanii 
został wcielony do 1 Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej gen. Sta-
nisława Sosabowskiego. 10 paź-
dziernika 1941 r. złożył przysięgę 
ZWZ-AK i jako cichociemny nocą z 7 
na 8 listopada 1941 r. został zrzu-
cony do Polski by organizować od-
działy dywersyjne.

13 czerwca 1942 r. Piwnik objął 
dowództwo II odcinka „Wachlarza” 

na Polesiu. 18 stycz-
nia 1943 r. dowo-
dził odbiciem trzech 
oficerów, w tym
cichociemnego ps. 
„Wania”, z więzienia 
w Pińsku. Za bra-
wurową akcję otrzy-
mał Virtuti Militari. 
Operacja ta stała się 
wzorem do szkolenia 
alianckich jednostek 

specjalnych.
W 1943 r. Piwnik objął dowo-

dzenie Zgrupowania AK „Ponury” 
i komendanturę „Kedywu” radom-
sko-kieleckiego. Jego zgrupowanie 
na Wykusie było największą zwartą 
jednostką partyzancką.

Mjr. Jan Piwnik po sprowadzeniu 
prochów z Białorusi od 1988 r. spo-
czywa w klasztorze w Wąchocku. 

Zainteresowani najnowszą hi-
storią Polski i sztuką uprawiania 
polityki otrzymali nie lada gratkę. 
Ukazała się bowiem druga część 

ŻEGNAMY ZWIĄZKOWCA
Nabożeństwo żałobne w intencji śp. WOJCIECHA MIECZKOWSKIE-
GO odprawione zostanie w czwartek 16 czerwca br. o godz. 10.15. 
w kościele pw. Świętej Jadwigi w Nowym Porcie. Pogrzeb tego dnia 
na cmentarzu Srebrzysko (Nowa kaplica) o godz. 11.30. Wojciech 
Mieczkowski zmarł 11 czerwca br. Był kierowcą, wieloletnim pra-
cownikiem Komisji Krajowej „S”. Miał 63 lata. 

„Prezydent” w Sali BHP
biografii Lecha Kaczyńskiego pt.
„Prezydent. Lech Kaczyński 2005-
-2010”. W Sali BHP Stoczni Gdań-
skiej w poniedziałkowy wieczór 
odbyła się pomorska premierowa 
prezentacja opracowania autor-
stwa dr. hab. Sławomira Cenc-
kiewicza, dyrektora Centralnego 
Archiwum Wojskowego oraz red. 
Adama Chmieleckiego z „Maga-
zynu Solidarność”.

Wśród Czytelników, którzy do 21 
czerwca br. nadeślą e-mail na adres 
magazyn@solidarnosc.gda.pl z ha-
słem „Prezydent” i jednozdanio-
wym opisem, kim był dla Państwa 
Lech Kaczyński rozlosujemy jeden 
egzemplarz ksiązki. Więcej…>>

Autorzy: dr hab. Sławomir 
Cenckiewicz i Adam Chmielecki.

Delegaci na XV WZD Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” wyrazili ocze-
kiwanie, że przywrócenie wieku 
emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn – jedna z obietnic 
wyborczych PiS – zostanie zrealizo-
wana jak najszybciej. Pracownicy 
powinni mieć możliwość przejścia 
na emeryturę po 35-letnim okresie 
składkowym dla kobiet i 40-letnim 
dla mężczyzn, niezależnie od wie-
ku. Ma to być dobrowolna decyzja 
zainteresowanych.

– Rozumiemy ograniczenia bu-
dżetowe związane z koniecznymi 
nakładami na wsparcie rodzin wie-
lodzietnych i przeciwdziałanie ka-
tastrofie demograficznej, progra-
mu „mieszkań dla młodych”, który 
może skutecznie przeciwdziałać 
rosnącej emigracji zarobkowej 
czy budowy silnej polskiej armii. 
Niemniej dla nas równie ważnym 
priorytetem jest osłona tych, którzy 
całe życie ciężko pracowali, a dziś 
wolna Polska każe im pracować 
ponad siły często aż do śmierci 
– piszą w stanowisku w sprawie 

wieku emerytalnego delegaci na 
XV WZD.

WZD poparło też działania po-
dejmowane przez Sekcję Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” na rzecz 
poprawy sytuacji pracowników 
oświaty, jakości edukacji oraz pa-
triotycznego i wychowawczego 
wymiaru szkoły, w tym zapewnie-
nia finansowania edukacji ade-
kwatnego do wymagań.

Delegaci oczekują od rządu 
niezwłocznego przedstawie-
nia „mapy drogowej” docho-
dzenia do objęcia podwyżkami 
wszystkich grup pracowniczych 
w ochronie zdrowia i przedsta-
wienia do konsultacji społecznych 
harmonogramu zmian.

XV WZD zwróciło się do mar-
szałka woj. pomorskiego o pilne 
rozpoczęcie rozmów w kwestii wy-
nagrodzeń pracowników muzeów 
i zaapelowało o podwyższenie wy-
nagrodzeń w tym sektorze.
Tutaj można zapoznać się 
z wszystkimi dokumentami 
przyjętymi przez XV WZD…>>

W trosce o Polskę solidarną
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prezydent-w-sali-bhp-stoczni-gdanskiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dokumenty-xv-wzd-nszz-solidarnosc-regionu-gdanskiego
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