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około 450 tys.
Tylu Polaków jest zatrudnionych na umowy na czas określony, zawarte na okres powyżej  
5 lat. Razem z pracującymi na umowach, podpisanych na okres od 3 do 5 lat, liczba ta wynosi 
900 tys. osób (dane PIP)iBiS
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Razem z Norwegami
Rokowania zbiorowe w fir-

mach ponadnarodowych w Polsce 
– jaka jest ich jakość prowadzenia, 
jakie są problemy, co można zro-
bić, aby poprawić ich efektywność 
– to tylko część pytań, na które 
szukali odpowiedzi uczestnicy 
spotkania poświęconego ocenie 
pilotażowych szkoleń przeprowa-
dzonych przez „Solidarność” we 
współpracy z Norweską Konfede-
racją Związków Zawodowych LO 
Norway, które odbyło się od 8 do 
9 lipca w Hotelu Dal. Więcej...>>

Polacy otwarci 
na zmiany pracy

Polacy znajdują się w czołówce 
europejskiej, jeśli chodzi o mo-
bilność dotyczącą zmiany pracy. 
Tak wynika z indeksu mobilności 
publikowanego w monitoringu 
rynku pracy Randstad, międzyna-
rodowej firmy doradztwa perso-
nalnego. Średnia UE to 100 pkt., 
Polska w drugim kwartale osią-
gnęła 108 pkt. Przed nami są tylko 
Francuzi i Brytyjczycy. Eksperci tłu-
maczą naszą gotowość do zmiany 
pracy niestabilnością na polskim 
rynku pracy. Więcej....>>

SEKRETARZ SEKCJI DOKERÓW 
ITF w Regionie Gdańskim

Naszym
ZDANIEM
PRACOWNICY 
II KATEGORII

900 tys. pracujących na umo-
wach zawartych na okres powyżej 
3 lat, w tym 450 tys. na czas okre-
ślony powyżej 5 lat dają świadec-
two skali tego patologicznego zja-
wiska. Naprawdę dane są jeszcze 
bardziej porażające od tych opu-
blikowanych przez PIP. Według 
GUS i Eurostatu ok. 27-28 proc.
wszystkich umów, od których 
odprowadzane są składki, zawie-
ranych jest na czas określony. To 
czyni nas liderem w Unii Europej-
skiej w tej kategorii.

To absolutna patologia i dla-
tego umowy nazwane zostały 
śmieciowymi. Umowy śmiecio-
we są efektem złej, nieuczciwej 
intencji pracodawcy i czyni to 
pracowników ludźmi drugiej ka-
tegorii. Nie mogą oni ani zacią-
gnąć bankowych kredytów i tak 
naprawdę pracują w ciągłym 
zagrożeniu. Pracodawca może 
ich w każdej chwili zwolnić z za-
ledwie 2-tygodniowym okresem 
wypowiedzenia bez podania 
przyczyny swojej decyzji. 

Niestety, rząd jest głuchy na 
nasze postulaty ograniczenia 
tego haniebnego procederu. 
Określenie ograniczenia czaso-
wego, wskazania, na jaki maksy-
malny okres mogą być zawierane 
umowy na czas określony, było 
niejednokrotnie elementem ne-
gocjacji w Komisji Trójstronnej. 
Ograniczenie umów śmieciowych 
było także elementem „pakietu 
antykryzysowego”. Brany był pod 
uwagę wariant 18-miesięcznych 
umów na czas określony lub 2-let-
ni. Są niestety pracodawcy, którzy 
zawierają takie umowy na okres 
wieloletni, nawet na 20 lat!

Już w 2010 r. widziałem umo-
wę, podpisaną z młodym, 20-let-
nim pracownikiem, zawartą na 
czas aż osiągnie on wiek emerytal-
ny. W tej wrocławskiej firmie pra-
cowało ok. 400 osób i większość 
miała tak skonstruowane umowy.

Po skardze „S” Komisja Eu-
ropejska zdecydowała o wsz-
częciu postępowania wobec 
Polski w związku z uchybieniami 
dotyczącymi stosowania umów 
na czas określony. Rząd polski 
będzie musiał na tę skargę odpo-
wiedzieć i naprawić szkody wyrzą-
dzane pracownikom. Dotychczas 
jednak nie wiemy, jakie ma plany, 
co zamierza zrobić, jaką da odpo-
wiedź KE.

Janusz Śniadek
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– Model, który został wypraco-
wany przy okazji utworzenia or-
ganizacji związkowej w Terminalu 
Kontenerowym DCT, jest godny 
naśladowania – mówiła Sharon 
James, sekretarz Sekcji Dokerów 
w ITF (Międzynarodowa Federacja 
Transportowców) w czasie spo-
tkania zorganizowanego 9 lipca 
w siedzibie gdańskiej „S”.

Uczestnikami spotkania, które 
prowadził Andrzej Kościk, prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Mor-
skiej Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„S”, byli przedstawiciele RG NSZZ 
„S”, Krajowej Sekcji Portów Mor-
skich NSZZ „S”, Organizacji Za-
kładowej w Terminalu Kontenero-
wym DCT. Oprócz Sharon James, 

ITF reprezentowany był przez Ni-
gela Venesa, który bezpośrednio 
zaangażowany jest we współpra-
cę z „Solidarnością”.

Głównym tematem spotkania 
była współpraca między NSZZ „So-
lidarność” a Międzynarodową Fe-
deracją Transportowców w zakre-
sie tworzenia nowych organizacji 
związkowych w polskich portach.

– Chciałbym podziękować ITF za 
pomoc udzielaną „Solidarności”. 
Dzięki niej mogliśmy doprowadzić 
do utworzenia ponad stuosobo-
wej organizacji w jednej z gdań-
skich portowych spółek. Organi-
zacja cały czas rozwija się – mówił 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „S”. Więcej...>>

SKUTECZNY DIALOG. 
Jeśli nie trójstronny,  
to może dwustronny?

Nasze działania mają spowo-
dować, aby prowadzenie dialogu 
społecznego stało się możliwe i za-
częło przynosić pozytywne efekty 
– mówił Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG NSZZ „S” po spotkaniu 
z przedstawicielami innych central 
związkowych oraz pracodawców, 
które odbyło się 9 lipca w gdańskiej 
siedzibie naszego Związku.

Oprócz „S” uczestniczyli w nim, 
związkowcy z OPZZ i FZZ oraz 
przedstawiciele pracodawców, tj. 
Pomorska Izba Rzemieślnicza Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Konfederacja Lewiatan, Pracodaw-
cy Rzeczpospolitej Polskiej.

Uczestnicy spotkania rozważali 
możliwości prowadzenia efektyw-
nego dialogu społecznego na te-

renie województwa pomorskiego. 
„Solidarność” przekazała stronie 
pracodawców zaakceptowaną 
przez inne centrale związkowe 
propozycję rozwiązań dotyczą-
cych dialogu instytucjonalnego. 
Pracodawcy natomiast przedsta-
wili swoje uzgodnienia.

– Umówiliśmy się na konty-
nuację spotkań dwustronnych 
– dodaje Krzysztof Dośla. – Jedną 
z naszych wspólnych propozycji 
jest dopracowanie takich uzgod-
nień na poziomie województwa 
pomorskiego, aby były one na 
tyle uniwersalne, żeby mogły być 
przedstawione w formie zapisów 
do ewentualnych nowych uregu-
lowań prawnych dotyczących dia-
logu społecznego. Więcej...>>

Sharon James, sekretarz Sekcji Dokerów w ITF  i Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Stypendystka,  
Kornelia Tusk:

– Uważam, 
że Fundusz Sty-
pendialny NSZZ 
„Sol idarność” 
jest dobrą for-
mą nagradzania 
uczniów za ich ca-
łoroczną pracę, a zwłaszcza tych któ-
rzy wykazali się ponadprogramową 
wiedzą np. w dziedzinie historii i po-
chodzą z niezamożnych rodzin. Jest 
to bardzo dobra inicjatywa podjęta 
przez „Solidarność”. Tych stypendiów 
przyznaje się mało, więc jestem bar-
dzo zadowolona z tego wyróżnienia.
Już w sierpniu kolejna, XII edycja 
Funduszu Stypendialnego. Wes-
przyj zdolną młodzież – ufunduj 
stypendium! Zobacz więcej...>>

Już w sierpniu 
KOLEJNE STYPENDIA

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/aby-prowadzic-skuteczne-rokowania/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polacy-otwarci-na-zmiany-pracy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wspolpraca-przynosi-efekty/
http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=36
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/skuteczny-dialog-jesli-nie-trojstronny-moze-dwustronny/
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Wszyscy jesteśmy traktowani jak niewolnicy, 

pracujemy po 13 godzin na dobę (...) Dzięku-
ję i przepraszam za kłopot.

fragment listu zamieszczonego  
na metce torebki kupionej  

w dużej sieci odzieżowej  
w Nowym Jorku,  

a wyprodukowanej  
w Bangladeszu.  

PORADNIK  
urlopowicza

ŚMIERĆ KS. SYLWESTRA ZYCHA

Publikujemy dalsze wypowiedzi z naszej ankiety ze spotkania Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w lutym br.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

1. Prawo do urlopu
Urlop wypoczynkowy przy-

sługuje każdemu pracownikowi 
zatrudnionemu na podstawie 
umowy o pracę, w wymiarze 
20 lub 26 dni. Urlop wypoczyn-
kowy może być podzielony na 
części, z tego przynajmniej jedna 
część wypoczynku musi trwać nie 
mniej niż 14 dni kalendarzowych. 
Urlopy powinny być udzielane 
zgodnie z planem urlopów, któ-
ry stanowi kompromis między 
planami wakacyjnymi pracowni-
ka a koniecznością zapewnienia 
normalnego funkcjonowania za-
kładu pracy. Pracodawca może 
zrezygnować z ustalania planu 
urlopów i wówczas termin urlo-
pu jest ustalany po porozumieniu 
z pracownikiem.

2. Czy pracodawca może 
odwołać pracownika 
z urlopu?

Pracodawca może odwołać 
pracownika z urlopu, jeżeli jego 
obecności w zakładzie wymaga-
ją okoliczności nieprzewidziane 
w chwili rozpoczynania urlopu. 
Odwołanie pracownika z urlopu 
ma charakter polecenia służbowe-
go. Jednocześnie § 2 omawianego 
artykułu, nakłada na pracodaw-
cę obowiązek pokrycia kosztów 
poniesionych przez pracownika 
w bezpośrednim związku z od-
wołaniem go z urlopu (np. koszty 
przejazdu czy zakwaterowania).

3. Czy 
praco-
dawca może 
dofinanso-
wywać wczasy 
pracownika?

Nie ma przeszkód praw-
nych, aby pracodawca w prze-
pisach zakładowych przewidział 
możliwość dofinansowania do wy-
poczynku pracownika. Jeśli jednak 
świadczenia te miałyby korzystać 
ze zwolnienia od składek na ubez-
pieczenia społeczne i zwolnienia 
podatkowego, to muszą być przy-
znawane na zasadach przewidzia-
nych w ustawie o ZFŚS, czyli m.in. 
z zastosowaniem tzw. kryterium 
socjalnego i w wysokości określo-
nej przez regulamin Funduszu.

4. Jakie uprawnienia  
dla pracujących w upalne dni?

Głównym przywilejem jest 
prawo do bezpłatnych, zimnych 
napojów, gdy praca wykonywana 
w warunkach podwyższonej tem-
peratury powietrza odbywa się:
 na otwartej przestrzeni w tem-

peraturze ponad 25 st. C.
 w pomieszczeniach zamkniętych 

przy temperaturze ponad 28 st. C.
Przepisy BHP nie wskazują górnej 

granicy temperatury po przekrocze-
niu, której pracownik może wstrzy-
mać się od wykonywania pracy.
Stan prawny na 16.07.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

ANNA WIRSKA, Sekcja Oświaty i Wychowania
– Należę do „Solidarności”, ponieważ związki zawodowe są zabez-

pieczeniem pracowników przed wyzyskiem stosowanym przez nieuczci-
wych pracodawców.

KRZYSZTOF KOSZLAGA, Komisja Międzyzakładowa POiW Gdańsk
– Jest to związek, który powstał z potrzeb społecznych. Zrobił bardzo 

dużo dla ludzi pracy i całego narodu. Obecnie ma jeszcze więcej do zrobie-
nia, zwłaszcza żeby zatrzymać młodych i wykształconych, poprawić eduka-
cję, dbać o zdrowie obywateli, zapewnić godne życie i utrzymanie.

JAN OBUCHOWSKI, emeryt
– Czuję potrzebę działania w związku zawodowym „Solidarność”. Wal-

czyłem o lepsze jutro i nadal walczę.

Uroczysta msza św. w inten-
cji śp. ks. Prałata Henryka Jan-
kowskiego została odprawiona 
w czwartą rocznicę jego śmierci, 
w sobotę, 12 lipca w Bazylice św. 
Brygidy. Wśród uczestników znaleź-
li się przedstawiciele „S”: Krzysztof 
Dośla i Roman Kuzimski.

W homilii ks. Krzysztof Sa-
gan porównał księdza prałata 

Msza św.  W CZWARTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI 
KS. PRAŁATA HENRYKA JANKOWSKIEGO

Henryka Jankowskiego do ewan-
gelicznego siewcy (Mt 13, 1-23). 
Owocem życia i pracy kapelana 
„Solidarności” było wiele dzieł. 
Odbudował z ruin bazylikę, 
wspierał rodzącą się „Solidar-
ność”, ale również jego zasługą 
były liczne powołania kapłańskie 
i zakonne. 

Więcej...>>

Odważne promowanie pol-
skiego przemysłu, wypracowy-
wanie wspólnych dokumentów, 
tak, aby głos „Solidarności” był 
istotny – to idee przyświecające 
powołaniu Zespołu ds. Rozwoju 
Przemysłu przy Komisji Krajowej 
NSZZ „S”.

Zespół, który obradował 10 
– 11 lipca w Wiśle zajmował się 
m.in. opracowaniem projektu do-
kumentu przygotowywanego na 
KZD NSZZ „S”.

– Nasze działania mają pomóc 
zidentyfikować słabe strony pol-
skiej polityki przemysłowej i wska-
zać możliwe do zastosowania in-
strumenty makroekonomiczne. To 

Bez przemysłu NIE MA „S”
pozwoliłoby skonstruować nową 
polska politykę przemysłową – 
ocenia Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG, uczestnik spotkania 
Zespołu.

Bogdan Szozda, przewodni-
czący Krajowego Sekretariatu 
Metalowców podkreślał, że bez 
przemysłu nie będzie „Solidarno-
ści”.

– Chcemy negocjować z pra-
codawcami, którzy mogą być 
partnerami do zawierania ukła-
dów zbiorowych pracy w każdej 
branży. Dzisiaj jest z tym problem, 
pracodawcy nie są zorganizowani 
i nie ma z kim negocjować – mó-
wił Szozda.

Ksiądz Sylwester Zych zginął 
11 lipca 1989 r. Jego zwłoki zo-
stały znalezione przy dworcu PKS 
w Krynicy Morskiej. W trakcie 
autopsji na ciele zostały zidenty-
fikowane liczne obrażenia, w tym
pręgi z tyłu głowy, być może spo-
wodowane uderzeniami pałki. 
Śledztwo prokuratorskie zostało 
umorzone w 1993 r. bez wykrycia 
sprawców. 

Ks. Zych po raz pierwszy na-
raził się reżimowi komunistycz-
nemu, gdy w drugiej połowie lat 
70. zainicjował akcję wieszania 
krzyży w szkołach i przedszko-
lach w Tłuszczu. W 1982 r. zo-
stał oskarżony o próbę obalenia 
siłą ustroju PRL i przynależność 
do organizacji zbrojnej. Miało 
to związek ze śmiercią sierżan-
ta MO Zdzisława Karosa. Ksiądz 
Zych przechowywał na plebanii 
kościoła św. Anny w Grodzisku 
Mazowieckim pistolet, który zo-
stał wcześniej odebrany funkcjo-

nariuszowi przez młodych kon-
spiratorów. 

Po pokazowym procesie został 
skazany na karę 6 lat pozbawie-
nia wolności. Generał Czesław 
Kiszczak oskarżył go w mediach 
o pomoc w zabójstwie. Został 
zwolniony z więzienia w 1986 r., 
lecz nadal był śledzony i prześla-
dowany przez bezpiekę. Otrzymy-
wał anonimy z groźbami śmierci, 
kilkakrotnie został pobity przez 
nieznanych sprawców. 

Został kapelanem KPN i wy-
stępował jako kurier w poufnych 
sprawach tej partii. 

Ksiądz Sylwester Zych został 
pochowany na cmentarzu w Ko-
byłce. Pośmiertnie został odzna-
czony przez prezydenta RP na 
uchodźstwie, Ryszarda Kaczorow-
skiego, Złotym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami, a przez prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego – Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/msza-sw-w-czwarta-rocznice-smierci-ks-pralata-henryka-jankowskiego/
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