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

9,1 procent
Tyle wyniosła stopa bezrobocia w maju 2016 r. To aż o 1,6 proc. mniej niż w tym 
samym miesiącu rok wcześniej – podał GUS. iBiS
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Nieuczciwe 
pośrednictwo pracy

Stowarzyszenie Agencji Za-
trudnienia zgłosiło do Państwo-
wej Inspekcji Pracy nieuczciwe 
praktyki, jakie stosują niektóre 
biura pośrednictwa pracy. To m.in. 
stosowanie umów o dzieło wraz 
z umowami zlecenia i fikcyjny wo-
lontariat. Jest to nieuczciwa kon-
kurencja w stosunku do pośred-
ników przestrzegających prawa. 
Inspekcja pracy w 2015 r. skontro-
lowała 232 agencje pośrednictwa 
pracy. Nieprawidłowości ujawnio-
no w 176 z nich. Więcej...>>

Koniec wyłudzeń VAT?
Luka w ściągalności podatku 

VAT wynosi w Polsce 40 mld zł 
rocznie. Od 1 lipca br. wchodzą 
w życie przepisy, które powin-
ny ograniczyć wyłudzenia VAT 
w tzw. karuzelach podatkowych. 
Tego dnia duże firmy (powyżej
250 pracowników lub 50 mln zł 
obrotów rocznie) zaczną obowią-
zywać przepisy o Jednolitym Pliku 
Kontrolnym. 

Więcej...>>

Ważny termin!
Przypominamy, że do 10 lipca 

każda organizacja związkowa 
zobowiązana jest dostarczyć 
pracodawcy  informację o łącznej 
liczbie członków tej organizacji na 
koniec II kwartału 2016 r. 

Więcej...>>

Koniec gimnazjów

W siedzibie Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” przy Wałach 
Piastowskich pieczołowicie 
przechowywany jest związ-
kowy sztandar – sztandar 
Międzyzakładowego Komite-
tu Strajkowego z 1980 roku. 
Został on ufundowany przez 
księdza prałata Henryka Jan-
kowskiego, nim jeszcze w po-
wszechnym obiegu pojawiła 
się nazwa „S”.

Po fali sierpniowych straj-
ków 17 września 1980 r. po-
wstał Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy „S” 
w kształcie takim, jaki znamy 
do dzisiaj, to jest jednego 
ogólnopolskiego niezależnego 
związku zawodowego. Zasad-
niczą kwestią było to, czy „S” 
będzie tworzona w zakładach 
i regionach, stanowiąc niejako 
samodzielne organizacje pra-
cownicze, czy powstanie jed-
nolita struktura krajowa.

Po odzyskaniu wolności 
i częściowo wolnych wyborach 
z 1989 roku, które dały prze-
pustkę do parlamentu części 
opozycji, dzięki poparciu i zna-
kowi „S”, niektórzy jej działa-
cze, jak Lech Wałęsa, nawoły-
wali do zwijania sztandarów.

Od czasu do czasu słychać 
dzisiaj o „pierwszej” i o „dru-
giej” „Solidarności”. Głoszą-
cym tę polityczno-publicy-
styczną opinię nie mieści się 
w głowach fakt, że pozostali 
w Związku ludzie strajkujący 
i upominający się o godność 
już w 1970, w 1976, w lipcu 
i sierpniu 1980 oraz w grudniu 
1981 roku. Dzisiaj są oni wy-
ciągani z niepamięci, czasem 
nagradzani, czasem doceniani 
przez władzę.

Pozostali „Semper fidelis”,
zawsze wierni i dumnie stoją-
cy w pocztach sztandarowych 
swojej „S”, dzierżąc znaki or-
ganizacji często już nieistnie-
jących zakładów pracy, któ-
rych pracownicy zapłacili za 
transformację oraz opieszałość 
i lękliwość włodarzy, często 
wdrapujących się „na szczyty” 
po ich plecach.

Artur S. Górski

Całość artykułu w najnow-
szym, lipcowym numerze 
„Magazynu Solidarność”

JEST
JEDNA 
„SOLIDARNOŚĆ”

Przypominamy, że „S” pro-
wadzi akcje zbierania podpi-
sów pod dwoma inicjatywami 
obywatelskimi – dot. ograni-
czenia handlu w niedzielę oraz 
ws. zapewnienia uczciwej kon-
kurencji i równych standardów 
socjalnych dla pracowników 
transportu w Europie. Pierw-
szą akcję w Regionie Gdańskim 
NSZZ „S” koordynuje Iwona 
Osenkowska (tel. 512-730-
-939), drugą Justyna Sumczyń-
ska-Grzymała (tel. 501-673-
-154). 
Więcej...>>

Zbieramy podpisy

Ośmioletnia szkoła podstawo-
wa, a po niej czteroletnie liceum 
ogólnokształcące lub pięcioletnie 
technikum – tak od roku szkolne-
go 2017/2018 ma przedstawiać się 
nowy/stary ustrój szkolny w Polsce. 
Zapowiedziała to minister edukacji 
narodowej Anna Zalewska. Plany 
kolejnej reformy w systemie eduka-
cji komentuje Wojciech Książek, 
przewodniczący Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Gdańskiego, 

w latach 1997–2001 wiceminister 
edukacji narodowej.

– Nie ma się co czarować. Ty-
siące nauczycieli będzie musia-
ło gdzieś znaleźć zatrudnienie. 
Może część z nich poprowadzi 
klasy w liceach. Część stanie 
przed dylematem, co zrobić ze 
swoim życiem zawodowym. To 
wymaga analizy związków zawodo-
wych. Trzeba wyliczyć, jak będą wy-
glądały zmiany i jakie działania na-
leży podjąć. Potrzebny jest program 
osłonowy. Byliśmy świadomi tego, 
że PiS miał w programie wybor-
czym zapis o czteroletnim liceum. 
Staraliśmy się wskazać, że w polskiej 
edukacji nie dzieje się nic na tyle 
złego, żeby przyspieszać reformy. 
Mamy niż demograficzny. Można 
to wszystko lepiej przygotować 
od strony programowej, która 
jest kluczowa. Potrzeba tak-
że lepszego wsparcia nauczy-
cieli – ocenia Wojciech Książek.  
Więcej...>>

Hołd bohaterskim robotnikom 
z Płocka, Radomia i Ursusa w 40 
rocznicę protestów z czerwca 1976 
r. oddali członkowie Komisji Kra-
jowej NSZZ „S” obradujący 23–24 
czerwca w Jedlni-Letnisku koło Ra-
domia. „Dziękujemy uczestnikom 
tamtych wydarzeń za odważną 
walkę o godność polskich robotni-
ków, o uczciwość w życiu społecz-
nym, o prawo do bezpiecznego ży-
cia we własnej ojczyźnie” – czytamy 
w specjalnym stanowisku. Komisja 
Krajowa przyjęła też stanowisko 
z okazji 60. rocznicy Powstania Po-
znańskiego Czerwca 1956 r., w któ-

Polskie czerwce
rym czytamy m.in.: „Żądali wolno-
ści, chleba i sprawiedliwości oraz 
poszanowania prawa do publicz-
nego wyrażania przekonań religij-
nych. Władza skierowała przeciw 
nim karabiny i czołgi”. W spotka-
niu wziął udział prezes PiS Jarosław 
Kaczyński, który podzielił się swoją 
refleksją nt. radomskiego Czerwca
’76 oraz omówił relacje PiS z „S”. 
Oficjalne obchody rocznicy odbyły
się 25 czerwca z udziałem prezy-
denta Andrzej Duda. „S” reprezen-
towały licznie poczty sztandarowe, 
w tym poczet Regionu Gdańskiego. 
Więcej...>> 

Wakacje dopiero 
się rozpoczęły, ale 
warto pamiętać, że 
pod koniec sierpnia 
po raz kolejny zo-
staną wręczone sty-
pendia z Funduszu 

Stypendialnego NSZZ „S”. Zachęcamy do 
wsparcia uzdolnionej i aktywnej młodzie-
ży z województwa pomorskiego.  Regu-
lamin i wniosek stypendialny można 
znaleźć na stronie Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy...>>

Stypendia „S”

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wojciech-ksiazek-potrzebny-program-oslonowy-dla-nauczycieli-z-gimnazjow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-wywalczy-wolne-niedziele
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/panstwowa-inspekcja-pracy-sprawdzi-agencje-posrednictwa-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/karuzela-vat-bedzie-wirowala-wolniej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wazny-termin-10-lipca-liczba-czlonkow-organizacji-zwiazkowej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/solidarnosc-oddala-hold-bohaterskim-robotnikom-radomia-ursusa-plocka
http://www.pomorskafundacja.org.pl


CYTAT tygodnia

„Gdyby nie było Radomia, gdyby nie było tam-
tych zdarzeń, gdyby nie było tamtego bohater-

stwa, może nie byłoby »Solidarności» (…) 
od tego momentu narodził się rzeczywi-

sty sojusz pomiędzy polską inteligencją 
a robotnikami. Sojusz wzajemne-

go zrozumienia i wzajemnego 
wsparcia”

Prezydent 
Andrzej Duda  
w 40 rocznicą 
radomskiego 

Czerwca 1976, 
25 czerwca 

2016 r.

ZAPYTAJ prawnika

KOLEJNA UMOWA 
NA OKRES PRÓBNY?

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MIROSŁAWA ŁUKASIK, OZ NSZZ „S” 
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku

– Dzięki działalności zakładowej organizacji związ-
kowej pracownicy posiadają więcej informacji na te-
mat przedsiębiorstwa, w którym pracują. W naszym 
centrum organizacja „S” istnieje od roku. Wcześniej 

nie wiedzieliśmy, jaka jest kondycja firmy, czy wykonane są plany rocz-
ne, w jaki sposób rozdzielany jest budżet dotyczący na przykład wy-
nagrodzeń. Dane finansowe były do wiadomości tylko wąskiej grupy
pracowników. Odkąd jest związek zawodowy, takie informacje są nam 
udostępniane, wiemy, co się dzieje w zakładzie pracy.

HISTORIA tak było

Lipiec 1980. 
Tak rodziła się „Solidarność”

iBiS NR 26 (277) 29 CZERWCA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Pomnik Lubelskiego Lipca  
w Lublinie.
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Od 1 lipca 1980 r. zaczęła obo-
wiązywać podwyżka cen mięsa 
i wędlin. Tego dnia zastrajkowali 
robotnicy WSK PZL-Mielec, Zakła-
dów Mechanicznych Ursus w Ur-
susie, Autosanu w Sanoku, Ponaru 
w Tarnowie, Zakładów Metalur-
gicznych Pomet w Poznaniu i in-
nych przedsiębiorstw. Strajkujące 
załogi walczyły o cofnięcie decyzji 
o podwyżkach.

Od 8 lipca 1980 r. ruszyła fala 
strajków na Lubelszczyźnie, okre-
ślana mianem Lubelskiego Lipca, 
która następnie rozlała się na inne 
regiony kraju. Pracownicy strajku-
jących zakładów nie wychodzili 
na ulice i nie organizowali prote-
stów na terenie miasta. Pozosta-
wali w oflagowanych zakładach
pracy, gdzie załogi organizowały 
wiece, wybierały swoich przed-
stawicieli do rozmów z dyrek-
cją zakładu. Postulaty dotyczyły 
przede wszystkim podwyżek płac, 
poprawy zaopatrzenia w podsta-
wowe produkty oraz poprawy 
warunków pracy. Symboliczne 
znaczenie miało porozumienie 
podpisane w lipcu przez komisję 
rządową z komitetem strajkowym 
w Wytwórni Sprzętu Komunika-
cyjnego Państwowych Zakładów 
Lotniczych w Świdniku.

Lipcowe strajki ogarnęły łącznie 
81 tys. pracowników ze 177 zakła-
dów. W województwie gdańskim 
do strajku doszło w Fabryce Prze-

kładni Samochodowych Polmo 
w Tczewie, PGR w Grabowie koło 
Kościerzyny, lokomotywowniach 
w Gdyni (na Grabówku i w Chylo-
nii), a także w Porcie Gdynia.

Strajki lipcowe zapoczątkowa-
ły erę „Solidarności”. Deszczowe 
lato 1980 r. zakończyło się gorą-
cym sierpniem.

14 sierpnia rozpoczął się strajk 
w Stoczni Gdańskiej, a następ-
nie w innych zakładach Pomorza 
i całej Polski. Wkrótce powstały 
struktury NSZZ „Solidarność”. 
W konsekwencji doprowadziło 
to do upadku systemu komuni-
stycznego w Europie Środkowo-
-Wschodniej.

„Magazyn” na wakacje
4 lipca ukaże się najnowszy, podwójny (lipcowo-sierp-
niowy) numer „Magazynu Solidarność”. A w nim m.in.:
 rozmowa z Romanem Giedrojciem, głównym inspek-

torem pracy
 relacja z XV WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
 jest jedna „Solidarność”!
 poradnik urlopowicza

Kontynuujemy nasz cykl, w któ-
rym członkowie „S” w Regionie 
Gdańskim opowiadają o swoich 
życiowych pasjach i zachęcają do 
aktywnego wypoczynku w trakcie 
wakacji. Tym razem o swojej pasji 
do biegania opowiada Andrzej 
Cechmann z „S” w Urzędzie Mor-
skim w Gdyni, wielokrotny uczest-
nik Maratonu Solidarności.

– Zaczęło się od kibicowania 
biegaczom, których trasa biegła 
w pobliżu stacji nautycznej Portu 
Północnego. Pod koniec lat 80. 
zdecydowałem się i sam pobie-
głem. Miałem trudne chwile w ży-
ciu. Sport pomógł mi się z tym 
uporać. Nauczyłem się walczyć ze 
słabością. Są momenty euforii, są 
chwile słabości i kryzysu. To sport 
sprawił, że mój wiek biologiczny 
jest o 15 lat mniejszy niż ten rze-
czywisty. Nie szukam w sporcie 
sukcesów, aplauzu. To jest pasja 

Wakacyjne plany
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i wiara. Wiara, bo jestem człowie-
kiem wierzącym i to daje mi siły. 
Także do biegania maratonów. Bo 
życie jest biegiem. Trzeba uważać, 
by nie zboczyć z trasy – mówi An-
drzej Cechmann, któremu już 15 
sierpnia będziemy mogli kibico-
wać podczas kolejnego Maratonu 
Solidarności. Więcej...>>

Co do zasady umowa na okres 
próbny jest jednorazowa. Po-
nowne zawarcie umowy na okres 
próbny z tym samym pracowni-
kiem jest dopuszczalne, jeżeli ma 
on być przyjęty do wykonywania 
innego rodzaju pracy. Innymi sło-
wy, jeżeli praca określona w umo-
wie na okres próbny jest innego 
rodzaju niż praca poprzednio 
wykonywana, przepisy nie wpro-
wadzają ograniczeń, co do moż-
liwości jej ponownego zawarcia. 
Może ona być powtarzana kilka-
krotnie. Natomiast w odniesieniu 
do pracy tego samego rodzaju 
możliwe jest ponowne zawarcie 
umowy na okres próbny dopiero 

po upływie 3 
lat od rozwią-
zania lub wyga-
śnięcia poprzedniej 
umowy o pracę.

Warto zauważyć, że 
rodzaj pracy określany jest 
w umowie i nie zawsze odpo-
wiada pracy rzeczywiście wykony-
wanej przez pracownika. W takim 
przypadku decydujące znacze-
nie nie ma nazwa rodzaju pracy 
określona w umowie, lecz rodzaj 
pracy rzeczywiście wykonywanej 
przez pracownika.

Stan prawny na 29.06.2016 r.

Łukasz Sulej

Obniżenie wieku emerytalne-
go, projekt nowelizacji ustawy 
o związkach zawodowych oraz 
informacje z zakładów pracy – to 
tematy, które zdominowały spo-
tkanie gdańskich i sopockich or-
ganizacji związkowych 29 czerw-
ca w siedzibie „S” w Gdańsku.

– Nasze stanowisko jest nie-
zmienne. Wiek emerytalny po-
winien wynosić 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn oraz alter-
natywnie bez względu na wiek 
przy stażu składkowym 35 lat dla 
kobiet i 40 lat dla mężczyzn – mó-
wił Bogdan Olszewski, sekretarz 
Prezydium ZRG NSZZ „S”.

Projekt nowelizacji ustawy 
o związkach zawodowych omó-

wił przewodniczący ZRG NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla. – Na posiedzeniu 
Rady Dialogu Społecznego uzgod-
niono trzy ważne dla nas punkty, 
które zaaprobowały wszystkie 
strony: związkowa, pracodawców 
i rządowa. Po pierwsze chodzi 
o to, aby zrzeszać się w związki 
zawodowe mogli także pracow-
nicy zatrudnieni na umowach 
cywilnoprawnych. Po drugie cho-
dzi o reprezentatywność związ-
ku na poziomie zakładu pracy 
i ponadzakładowym, po trzecie 
– o możliwość odpisywania skła-
dek związkowych w zeznaniach 
podatkowych, wpisując je do kosz-
tów uzyskania przychodu – tłuma-
czył Krzysztof Dośla. Więcej...>>

Ważna zmiana

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wakacje-2016-dobrze-godnie-przebiec-przez-zycie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wiek-emerytalny-i-ustawa-o-zwiazkach-zawodowych
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