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

iBiS 50 euro

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
 (1

48
) 8

 ST
YC

ZN
IA

 20
14 Tyle rocznie na mieszkańca przeznaczane jest na onkologię. Sytuuje to Polskę  

w grupie 7 państw Unii o najniższych nakładach na walkę z nowotworami. 

Orszak 2014Protest w Szczecinie
NSZZ „S” Pomorza Zachodnie-

go 14 stycznia 2014 r. od 14.30 
do 16.30 organizuje akcję prote-
stacją „Dość lekceważenia społe-
czeństwa” przed Urzędem Woje-
wódzkim w Szczecinie w ramach 
Ogólnopolskich Dni Protestu. 
Związkowcy z Pomorza Zachod-
niego mogą liczyć na wsparcie 
gdańskiej „Solidarności”. Tego 
dnia wyruszy spod siedziby Związ-
ku przy Wałach Piastowskich au-
tokar z około pięćdziesięcioma 
osobami.

Pięć miejsc do Rzymu
KM NSZZ,,S” Stoczni Remon-

towa Shipbuilding ma jeszcze 
pięć wolnych miejsc na autoka-
rową pielgrzymkę na kanonizację 
Papieża Jana Pawła II. Termin: 22 
– 29.04.2014, koszt całkowity to 
2 tys. zł. Zapisy, wraz z przedpłatą 
(min. 200 zł) w sekretariacie KM 
„S” Stoczni Remontowa Shipbuil-
ding tel. 58 309 76 00.

LPP w raju 
podatkowym

LPP, giełdowa spółka odzieżo-
wa, przeniosła prawa do używa-
nia znaków słownych i graficz-
nych swoich marek do spółek na 
Cyprze i w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich. Będą one należeć 
do arabskiej spółki, która udzieli 
licencji spółce cypryjskiej, a cy-
pryjska – polskiej. Dla spółki to 
„zachowanie optymalnej struktu-
ry podatkowej”, czyli obniżenie 
podstawy opodatkowania.

UPADAJĄ na potęgę

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

W 2013 roku upadło nieznacz-
nie mniej firm niż rok wcześniej
– 926 firm wobec 941 w 2012
– wynika z danych Euler Her-
mes. O przełomie w gospodar-
ce nie można mówić, ponieważ 
bankructw jest bardzo dużo. 
W 2013 roku upadło ponad 
dwa razy więcej spółek (926), 

ŚMIECIÓWKI także pod lupą PIP

Tłumy wyległy na ulice miast i mia-
steczek by przejść w Orszaku Trzech 
Króli. Na Pomorzu barwne korowody 
upamiętniające Objawienie Pańskie 
przeszły od Gdańska po Dziemiany. 
Słoneczna pogoda i dodatnia tem-
peratura sprzyjała uroczystościom. 
Uroczystości w Gdańsku rozpoczęły 

się modlitwą Anioł Pański przy Ka-
plicy Królewskiej w samo południe.     
Przypomnijmy, że 6 stycznia 2011 był 
pierwszym od 1960 roku dniem Ob-
jawienia Pańskiego, wolnym od pra-
cy. Starania o jego przywrócenie w 
kodeksie pracy wspierał m.in. NSZZ 
„S”. Więcej i galeria zdjęć...>>

NSZZ „Solidarność” umiejętnie 
korzysta z instytucji europejskich. Po 
skardze Związku Komisja Europej-
ska analizuje odpowiedź polskiego 
rządu dotyczącą stosowania umów 
o pracę na czas określony – poin-
formował Jonathan Todd rzecznik 
komisarza UE ds. zatrudnienia.

Po złożonej przez NSZZ „S” skar-
dze na Polskę Komisja Europejska 
wysłała polskiemu rządowi formal-
ny list rozpoczynający procedurę o 

naruszenie unijnego prawa, które 
ma m.in. przeciwdziałać naduży-
ciom wynikającym ze stosowania 
umów o pracę na czas określony.

Komisja po analizie wyjaśnień 
rządu Tuska może zatrzymać proce-
durę albo poprosić Polskę o usunię-
cie uchybień. Sprawa może zakoń-
czyć się przed unijnym Trybunałem 
Sprawiedliwości w Luksemburgu. 

Więcej...>>

Komisja czyta ŚMIECIÓWKI

Przekaż 1 procent 
ufunduj stypendia!
KRS 0000337122

www.pomorskafundacja.org.pl

Państwowa Inspekcja Pracy 
planuje przeprowadzić w tym 
roku 88 tys. kontroli. Szczególna 
uwaga ma być zwrócona na za-
wieranie umów cywilnoprawnych 
w sytuacji, gdy powinna być za-
warta umowa o pracę. 

Zdarzają się sytuacje, że pra-
codawca zatrudnia ludzi na okres 
próbny i obiecuje zawarcie umowy 

pod warunkiem dobrego wykony-
wania, przez na przykład tydzień, 
przyszłych obowiązków. Nie pod-
pisuje z nimi żadnej umowy i nie 
płaci ani grosza. Kontrole uzupeł-
nione mają być kampanią informa-
cyjną „Zanim Podejmiesz Pracę”.  
PIP zamierza intensywnie monito-
rować stan przestrzegania przepi-
sów o wypłacie wynagrodzeń.  

niż w 2008 roku po pierwszym 
roku rządów PO-PSL (420). 
W 2012 r. bankrutowały głównie 
spółki budowlane i produkcyjne. 
W ub.r. ciężar upadłości przesunął 
się w kierunku dystrybucji i usług. 
W 2013 r. sądy ogłosiły też upa-
dłość 277 przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych. 

Naszym
ZDANIEM

Trzeba przy-
znać, że w sekto-
rze budowlanym 
bijemy kolejne 
rekordy świata. 
Bo jakże inaczej 
nazwać fakt, że 

z jednej strony budujemy naj-
droższe autostrady i stadiony, 
a z drugiej – firmy budowlane
padają jak muchy. Żeby było 
jeszcze zabawniej – praktycznie 
jedynym kryterium przy publicz-
nych przetargach jest kryterium 
najniższej ceny. Gdzie w tym 
wszystkim jakakolwiek logika? 
Chyba jedynym wytłumacze-
niem jest to, że strumień, ba, 
rzeka pieniędzy gdzieś znika pod 
przysłowiową ziemią. Kolejne 
wykrywane afery mogą tę tezę 
potwierdzać. Oto parę miesięcy 
temu z niedowierzaniem wysłu-
chiwaliśmy nagrań rozmów te-
lefonicznych, w których dwóch 
biznesmenów ustawiało wyso-
kość przetargu stosując przy tym 
niebanalny kod hasłowy: „majtki 
w górę, majtki w dół”, co miało 
oznaczać opuszczanie i podno-
szenie ceny. A przed paroma 
dniami usłyszeliśmy, że nasza au-
tostrada A1 została wprawdzie 
wykonana jak należy, ale część 
pieniędzy gdzieś w długim łań-
cuszku podpodwykonawców 
najzwyczajniej w świecie skrę-
cono. Nie bez kozery NSZZ „So-
lidarność”, a także część praco-
dawców sugerowało już dawno 
zmiany w ustawie o zamówie-
niach publicznych. W wielu kra-
jach, aby w takich przetargach 
startować trzeba systematycz-
nie składać tzw. raporty społecz-
ne, ale przede wszystkim trzeba 
udowodnić, że co najmniej 60-
-70 proc. inwestycji jesteśmy 
w stanie wykonać przy pomocy 
zatrudnianych na umowę pra-
cowników i własnego parku 
maszynowego. To daje nadzieję, 
że firma nie zniknie jak bańka
mydlana, ani nie będzie budo-
wać wspomnianego łańcuszka 
podwykonawców, który później 
można choćby i odciąć w dowol-
nym miejscu i zostawić samym 
sobie. Ale najważniejsze, aby 
przykład nie szedł z góry. Tym-
czasem kolejne afery, jak choćby 
ostatnia informatyczna, w którą 
zamieszani są wysocy urzędnicy 
ministerialni świadczy – niestety 
– o czymś przeciwnym.

Jacek Rybicki

PRZYKŁAD  
IDZIE Z GÓRY?

Początek roku przyniósł po-
wstanie NSZZ „Solidarność” 
w spółce Gasten SA, a konkretnie 
w rozlewni gazu płynnego w Łu-
bianie koło Kościerzyny. Prezydium 

Nowa komisja „S”
ZRG NSZZ „S” zarejestrowało Tym-
czasową Komisję Zakładową „S” 
w Gasten SA. Do Związku wstąpiło 
dotychczas 16 pracowników, czyli 
zdecydowana większość załogi. 

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/komisja-europejska-wczytuje-sie-w-umowy-smieciowe/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/orszaki-trzech-kroli-przeszly-ulicami-naszych-miast/


CYTAT tygodnia
Autostrada północ – południe powinna nazywać się 

„Śmieciową”, a wschód – zachód – „Emigracji”. 
Nazwanie autostrady imieniem „Solidarności”,  

w sytuacji gdy ludzie zatrudniani byli na umo-
wy śmieciowe w firmach, które budując ją,

zbankrutowały, to zwykła hipokryzja. Tak 
samo autostrada „Wolności”. No chyba 

że wolności od naszego chorego 
rynku pracy, z którego Polacy 

uciekają za granicę 

Piotr Duda, lider „S” w 
rozmowie z „Naszym 

Dziennikiem”. 

14 PUNKTÓW Wilsona

ZAPYTAJ prawnika

ZMIANY  
ORGANIZACYJNE  
zbyt ogólnikowe

IZABELA NOWAK, sekretarz KZ NSZZ „S” 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

„Solidarność” jako jedyna organizacja stara się o 
to, by polepszyć warunki pracy oraz zabiega o sprawy 
socjalne i społeczne. Nadal trzeba skuteczniej walczyć 
o prawo do lepszego, godniejszego życia dla tzw. zwy-
kłych ludzi. My pracownicy musimy też upominać się 

o prawa nas samych. Dlatego też musimy stanowić zjednoczoną grupę 
i działać wspólnie, gdyż razem jesteśmy silniejsi. 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 2 (148) 8 STYCZNIA 2014
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

Thomas Woodrow Wilson, pre-
zydent Stanów Zjednoczonych 8 
stycznia 1918 r. przedstawił Kon-
gresowi program pokojowy, który 
miał zakończyć I wojnę światową, 
tzw. 14 punktów Wilsona. Był to je-
den z kluczowych dokumentów dla 
odradzającej się Rzeczpospolitej.

Wśród kwestii terytorialnych 
punkt 13 programu pokojowego 
zakładał przywrócenie na mapę 
Europy państwa polskiego: „Na-
leży stworzyć niezawisłe państwo 
polskie, które winno obejmować 
terytoria zamieszkane przez lud-
ność niezaprzeczalnie polską, któ-
remu należy zapewnić swobodny 
i bezpieczny dostęp do morza 
i którego niezawisłość polityczną 
i gospodarczą oraz integralność 
terytorialną należy zagwaranto-
wać paktem międzynarodowym”. 
Program T.W. Wilsona zakładał, 
że traktaty pokojowe będą zawie-
rane jawnie i nie będzie żadnych 

tajnych porozumień międzynaro-
dowych. Na morzu będzie obo-
wiązywała wolność żeglugi poza 
obrębem wód terytorialnych. 
W sferze gospodarczej ustanawia 
się równe warunki w handlu dla 
wszystkich narodów i znosi się 
wszelkie bariery. Zbrojenia państw 
będą zredukowane do minimum, 
które da się pogodzić z bezpie-
czeństwem wewnętrznym.

Prezydent USA zaproponował 
utworzenie zrzeszenia narodów, 
celem udzielenia wszystkim pań-
stwom wzajemnych gwarancji 
niezawisłości politycznej i inte-
gralności terytorialnej. Z inicjatywy 
prezydenta Wilsona powstała więc 
Liga Narodów, nieistniejąca już 
organizacja międzynarodowa. Sta-
tut Ligi został przyjęty przez kon-
ferencję pokojową w Wersalu 28 
czerwca 1919 r. i stał się on częścią 
traktatu wersalskiego po jego raty-
fikacji 10 stycznia 1920 r.

W ubiegłym roku pojawiło się  
orzeczenie Sądu Najwyższego do-
tyczące wskazywania przyczyny 
wypowiedzenia umowy o pacę 
zawartej na czas nieokreślony. Sąd 
ten stwierdził, że pracodawca, który 
przy dokonywaniu redukcji zatrud-
nienia z przyczyn organizacyjnych 
stosuje określone zasady (kryteria) 
doboru pracowników do zwolnienia 
z pracy, powinien wskazując przy-
czynę wypowiedzenia, nawiązać do 
zastosowanego kryterium doboru 
pracownika do zwolnienia z pracy. 
W sytuacji, gdy rozwiązanie umowy 
o pracę dotyczy pracownika wybra-
nego przez pracodawcę z większej 
liczby pracowników, zatrudnionych 
na takich samych stanowiskach pra-
cy, przyczyną tego wypowiedzenia 
są nie tylko zmiany organizacyjne, 
czy redukcja zatrudnienia, ale także 
określona kryteriami doboru sytu-
acja danego pracownika. 

Wskazana przyczyna wypowie-
dzenia przesądza o tym, że spór 

przed sądem pracy 
może się toczyć tylko w 
tych granicach. Okoliczno-
ści podane pracownikowi na 
uzasadnienie decyzji o rozwią-
zaniu stosunku pracy, a następnie 
ujawnione w postępowaniu są-
dowym, muszą być ze sobą zbież-
ne. Pracodawca pozbawiony jest 
możliwości powoływania się przed 
sądem na inne przyczyny mogące 
przemawiać za zasadnością wypo-
wiedzenia umowy. Natomiast brak 
nawiązania do zastosowanego 
kryterium doboru pracownika do 
zwolnienia z pracy w oświadczeniu 
o wypowiedzeniu umowy o pracę 
powoduje, że podana przyczyna 
będzie zbyt ogólnikowa i w takim 
kształcie nie pozwala na weryfika-
cję odnośnie zasadności takiego 
wypowiedzenia (zob. wyrok Sądu 
Najwyższego z 25 stycznia 2013 r., I 
PK 172/2012).
Stan prawny na 8.01.2014 r.

Łukasz Sulej 

Jedenaście osób oskarżyła 
gdańska Prokuratura Apelacyjna 
o oszustwa podatkowe związane 
z dużymi inwestycjami budowla-
nymi, w tym z autostradami A1 
i A2, drogi S3 i gdańskim stadio-
nem PGE Arena. Zawyżając fik-
cyjnie koszta i zaniżając dochód, 
przedsiębiorcy mieli oszukać „skar-
bówkę” na ponad 4,6 mln zł.

Oskarżonym grożą kary do 10 
lat więzienia, grzywny oraz ko-
nieczność zapłaty uszczuplonego 
podatku. Jaki był mechanizm? 
Spółki, które wygrywały przetargi 
na budowy autostrad czy innych 
pokaźnych obiektów na terenie 
całej Polski, podzlecały część prac 
mniejszym firmom. Firmy te wła-
snymi siłami, wykonywały zlecone 
roboty, jednak w dokumentach 
wykazywały, że część prac podzle-
ciły innym firmom. Tworzył się
łańcuszek wykonawców i podwy-
konawców.

– Naszym postulatem jest za-
pewnienie właściwej jakości wy-
konawstwa poprzez powierzenie 
prac tym, którzy są w stanie wy-

AUTOSTRADY  
na lewych fakturach

konać zadanie, a nie tworzyć łań-
cuszka podwykonawców. Fikcyjny 
nadzór oraz tolerowanie przez 
rząd i samorządy sytuacji, gdy nie 
robi się prawie nic by eliminować 
z rynku nieuczciwych przedsiębior-
ców, którzy nie respektują prawa 
pracy, przepisów podatkowych, 
rzetelności wykonania, sprzyjają 
patologiom – mówi Zbigniew Ko-
walczyk, członek Sekcji Krajowej 
Drogownictwa NSZZ „S”.

Druga strona medalu to kry-
zysowa sytuacja w budownic-
twie. Do końca listopada ub. r. 
bankructwo ogłosiło 241 spółek 
z tej branży. W 2012 r. upadły 259 
firmy. Zatrudnienie w branży bu-
dowlanej spadło o blisko 150 tys. 
miejsc pracy. W tym samym czasie 
140 miliardów złotych przeszło 
przez zamówienia publiczne. Bu-
dowa jednego kilometra auto-
strady kosztuje w Polsce średnio 
9,6 miliona euro. To więcej niż 
np. w Czechach (8,86 mln euro za 
km), Niemczech (8,24 mln euro), 
Słowenii (7,29 mln euro) oraz Da-
nii (5,89 mln euro). 

Święcenia biskupie przyjął ks. 
dr Wiesław Szlachetka, miano-
wany przez papieża Franciszka 
biskupem pomocniczym archidie-
cezji gdańskiej. Konsekratorem 
był abp Celestino Migliore. Na 
uroczystość przybył Prymas Polski 
abp Józef Kowalczyk oraz kilku-
nastu biskupów, przedstawiciele 
kościołów protestanckich, cerkwi 
prawosławnej i gminy żydowskiej, 

Święcenia BISKUPA

rzesza wiernych m.in. związkowcy 
z NSZZ „S”, parlamentarzyści i sa-
morządowcy. W homilii abp Głódź 
powtórzył, że biskup ma szukać 
narzędzi do wprowadzania rado-
ści Ewangelii w rzeczywistość spo-
łeczną, w której dochodzi do głosu 
duch egoizmu, społecznej znie-
czulicy i wykluczania jednostek, 
wspólnot, grup zawodowych.
Więcej i galeria zdjęć...>>
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mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nowy-biskup-gdanski-otrzymal-swiecenia-w-oliwie/
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