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61 procent
Tylu Polaków popiera ograniczenie handlu w niedzielę. Przeciw jest 32 proc. W grupie 
pracowników usług projekt „S” popiera aż 81 proc. ankietowanych (badanie CBOS).iBiS
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Wolne niedziele
4 października w Sejmie odbę-

dzie się I czytanie przygotowane-
go przez „S” projektu ustawy dot. 
ograniczenia handlu w niedziele. 
Pod inicjatywą podpisało się 550 
tys. osób. Podpisy wciąż są zbiera-
ne. Powinno ich być jak najwięcej, 
aby pokazać społeczne poparcie 
dla projektu. W Regionie Gdań-
skim listy z podpisami można 
składać w siedzibie „S” w Gdań-
sku przy ul. Wały Piastowskie 24, 
pok. 105. Więcej...>>

Festiwal Niepokornych
27 filmów, 15 słuchowisk radio-

wych, debaty historyków, niezwykłe 
koncerty – taki będzie VIII Festiwal 
Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w 
Gdyni (28 września – 1 październi-
ka br.). – To jedyne miejsce w kraju, 
gdzie możemy obserwować to, co 
wydarzyło się w ostatnich latach: 
liczba organizacji, marszów, szkół 
imienia Żołnierzy Wyklętych – mówi 
dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołę-
biewski. Więcej...>>

Żółta kartka
Uniwersytet im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu w pięciu kolejnych 
zamówieniach publicznych na robo-
ty budowlane nie wymagał od zle-
ceniobiorców zatrudniania pracow-
ników na podstawie umów o pracę. 
Uczelnia otrzymała od Związku tzw. 
„żółtą kartkę”. Już następnego dnia 
do „S” dotarło pismo od rektora 
UAM z informacją o dołączeniu tzw. 
klauzul prospołecznych do specyfi-
kacji przetargowych. Więcej...>>
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Jedną z podstawowych zasad 
prawa pracy jest zasada równe-
go traktowania pracowników 
w sytuacji wypełniania takich 
samych obowiązków. W sferze 
płac jest to wyrażone w prawie 
do jednakowego wynagrodze-
nia za jednakową pracę lub za 
pracę o jednakowej wartości. 
Ustawodawca podkreśla przy 
tym, że to jednakowe wyna-
grodzenie obejmuje wszystkie 
składniki wynagrodzenia, a na-
wet inne świadczenia związane 
z pracą. Nie dotyczy to jednak 
dodatku stażowego. Niektórzy 
pracodawcy uważają, że nowo 
zatrudniony pracownik z wyższą 
kwotą wynagrodzenia zasadni-
czego oraz długoletni pracownik 
otrzymujący na takim samym 
stanowisku identyczną kwotę, 
będącą jednak sumą niższego 
wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku stażowego, mają jed-
nakowe wynagrodzenie, są za-
tem równo traktowani. 

Kodeks pracy w rozdziale 
zatytułowanym „Równe trak-
towanie w zatrudnieniu” do-
puszcza różnicowanie sytuacji 
pracowników, m.in. w zakresie 
zasad wynagradzania, z uwa-
gi na kryterium stażu pracy. 
Uwzględniając tę wytyczną oraz 
fakt, że ustawa o pracownikach 
samorządowych przyznaje tym 
pracownikom prawo do dodat-
ku za wieloletnią pracę, trzeba 
przyjąć, że funkcją tego dodatku 
jest uprzywilejowanie pracowni-
ków doświadczonych. Tym sa-
mym dodatek ten nie może być 
traktowany jako element rekom-
pensaty (wyrównania) za działa-
nia dyskryminujące pracownika 
w innej części wynagrodzenia.

W przypadku zatrudniania 
pracownika, czyli kształtowania 
treści jego umowy o pracę, nie 
jest jeszcze możliwe odwoływa-
nie się do ilości i jakości świad-
czonej pracy, a zatem głównym 
czynnikiem wpływającym na 
poziom wynagrodzenia zasad-
niczego staje się rodzaj pracy. 
Jeżeli otrzymuje on stawkę wyż-
szą niż posiadają pracownicy 
wykonujący pracę tego samego 
rodzaju, zatrudnieni w urzędzie 
kilka, kilkanaście lub więcej lat, 
to konkluzja jest oczywista: pra-
cownicy z długoletnim stażem 
są dyskryminowani.

dr Waldemar Uziak

RÓWNA PRACA, 
RÓWNA PŁACA

Naszym
ZDANIEMPracownicy delegowani:  

równe prawa

Niemieckie przepisy dotyczące 
płacy minimalnej powinny obo-
wiązywać także polskich przedsię-
biorstw działających w Niemczech 
w sektorze transportu – uważają 
zgodnie liderzy polskich central 
związkowych NSZZ „Solidarność”, 
OPZZ i FZZ, a także niemieckiej 
federacji związkowej DGB. Związ-
kowcy, którzy 23-24 września 
spotkali się w Gdańsku na VII Pol-
sko-Niemieckim Forum Związków 
Zawodowych, wystosowali w tej 
sprawie wspólny list do Violetty 
Bulc, europejskiej komisarz ds. 
transportu. Chodzi o prawa pol-
skich pracowników delegowanych 
do pracy w Niemczech. Przypo-
mnijmy, że u naszych zachodnich 
sąsiadów od 2015 r. obowiązuje 
płaca minimalna w wysokości 8,5 
euro brutto za godzinę. Zgodnie 
z tymi przepisami oraz unijną 
dyrektywą o pracownikach dele-

gowanych powinna ona dotyczyć 
wszystkich pracowników wykonu-
jących pracę na terenie RFN.

W praktyce jednak polscy kie-
rowcy na terenie Niemiec otrzy-
mują wynagrodzenia według pol-
skich przepisów. Podobna sytuacja 
w transporcie występuje także m.in. 
we Francji, Włoszech, Norwegii i Au-
strii. Sprawa dotyczy zatem ponad 
400 tys. pracowników delegowa-
nych z Polski do pracy zagranicą. 

Kwestia równego wynagradza-
nia rodzimych pracowników i obco-
krajowców dotyczy również polskie-
go rynku pracy, na którym znajduje 
się już około miliona pracowników 
z 6 krajów byłego bloku wschod-
niego, głównie Ukrainy. Większość 
z nich jest zatrudniona na podsta-
wie oświadczeń pracodawców i za-
rabia znacznie mniej od polskich 
kolegów. Już czas uporządkować te 
kwestie! Więcej...>>

W poniedziałek 3 października uka-
że się najnowszy numer „Magazynu 
Solidarność”. A w nim m.in.
 oceniamy rok rządów PiS
 rozmowa z prof. Lechem Morawskim, 

sędzią Trybunału Konstytucyjnego
 Lekcja demokracji, czyli I Krajowy 

Zjazd Delegatów „S” w 1981 r.
 Jak działa „S” w sektorze ochrony, 

cateringu i sprzątania?

„Magazyn” na październik

Reiner Hoffmann, przewodniczący niemieckiej centrali związkowej 
DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund – Bundesvorstand) i Piotr Duda.

Inspekcja Pracy nagrodziła 
Krzysztofa Doślę

Przewodniczący Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” Krzysztof Dośla został 
wyróżniony Nagrodą im. Haliny 
Krahelskiej, przyznawaną przez 
Głównego Inspektora Pracy. Dru-
gim laureatem został Wojciech 
Zawadzki, regionalny koordyna-
torem ds. BHP w Regionie Zagłę-
bie Miedziowe.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej 
przyznawana jest za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie prewencji 
zagrożeń zawodowych, nadzoru 
i kontroli przestrzegania prawa 
pracy, wynalazczości, projekto-
wania i wdrażania bezpiecznych 
technik i technologii w zakresie 

ochrony pracy, a także populary-
zacji prawa pracy i ochrony zdro-
wia oraz bezpieczeństwa pracy. 
Jej patronka żyła na przełomie XIX 
i XX wieku, była działaczką spo-
łeczną, autorką m.in. pracy „Tezy 
do działalności inspekcji pracy w 
odrodzonej Polsce”. Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polscy-niemieccy-zwiazkowcy-o-placy-minimalnej-jednym-glosem-unijnej-komisarz
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/4-pazdziernika-pierwsze-czytanie-w-sejmie-projektu-ustawy-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uniwersytet-w-poznaniu-poprawia-wymogi-przetargowe-na-prospoleczne
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nagroda-panstwowej-inspekcji-pracy-dla-krzysztofa-dosli
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/niepokorni-niezlomni-wykleci-od-28-wrzesnia-w-gdyni


Stop bezrobociu

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ELŻBIETA OLSZEWSKA, z-ca 
przewodniczącego KZ NSZZ „S” w Urzędzie 
Miejskim w Gdańsku

– Warto należeć do „Solidarności”. Sama, od kiedy 
jestem członkiem Związku, czuję się pewnie w pracy. 
Wiem, że ktoś za mną stoi. Nie tylko inni pracownicy 
zrzeszeni w moim miejscu pracy, ale także struktury 

Regionu Gdańskiego. Cenię sobie przede wszystkim porady i konsulta-
cje prawne oferowane przez związkowych prawników. Dzięki nim jeste-
śmy lepiej przygotowani merytorycznie do negocjacji z pracodawcą.

HISTORIA tak było

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

iBiS NR 39 (290) 28 WRZEŚNIA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

CYTAT tygodnia

Co mają zrobić premier i prezydent, gdy pre-
zes trybunału z góry zapowiada, że nieomal 

każdy akt zaproponowany przez PiS uzna 
za niekonstytucyjny? W praktyce oznacza 

to dążenie do unicestwienia lub zablo-
kowania reform zaproponowanych 

przez obóz rządzący. Suwerenem 
w tym kraju jest póki co naród 

i to on domaga się tych re-
form. 

prof. Lech  
Morawski, sędzia 

Trybunału  
Konstytucyj-

nego

ZAPYTAJ prawnika

ZAJĘCIA KOMORNICZE  
A WCZASY POD GRUSZĄ 
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Wielu pracodawców ma wąt-
pliwości, czy świadczenia wy-
płacone z ZFŚS (wczasy pod 
gruszą, świadczenia pieniężne 
na święta, albo zapomogi pie-
niężne) są przychodami z tytułu 
stosunku pracy i czy podlegają 
egzekucji komorniczej w całości?

Zakładowa działalność socjalna 
pracodawcy opiera się na zasadzie 
uznaniowości. Granice swobody 
przyznawania świadczeń z za-
kładowego funduszu świadczeń 
socjalnych zakreśla ustawa oraz 
regulamin działalności socjalnej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 usta-
wy z dnia 4 marca 1994 r. o za-
kładowym funduszu świadczeń 
socjalnych środki funduszu prze-
znaczone są na finansowanie
działalności socjalnej organizo-
wanej na rzecz osób uprawnio-
nych do korzystania z funduszu, 
na dofinansowanie zakładowych
obiektów socjalnych oraz na two-
rzenie zakładowych żłobków, 
przedszkoli oraz innych form wy-

chowania 
przedszkol-
nego. Świad-
czenia te stano-
wią pomoc socjalną 
dla pracownika oraz 
jego rodziny i nie mogą 
być traktowane jako należ-
ności wynikające ze stosunku 
pracy, albowiem nie stanowią 
wynagrodzenia za wykonaną 
pracę i nie zależą od wyników 
pracy. Nie mogą być zatem uzna-
ne za składnik wynagrodzenia za 
pracę w ujęciu art. 881 § 2 k.p.c.

Reasumując, należności z ZFŚS 
nie podlegają egzekucji komorni-
czej w ramach zajęcia wynagro-
dzenia za pracę.

Istnieje jednak pogląd, że do-
puszczalne jest prowadzenie eg-
zekucji w oparciu o przepisy doty-
czące zajęcia innych wierzytelności. 
Musi to jednak wprost wynikać 
z treści zajęcia komorniczego.
Stan prawny na 27.09.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

W nocy z 26 na 27 września 
1939 r. w oblężonej Warszawie 
powstała Służba Zwycięstwu Pol-
ski – konspiracyjna organizacja 
wojskowa, mająca prowadzić 
walkę przeciw okupantom. W li-
stopadzie została ona przekształ-
cona w Związek Walki Zbrojnej, 
podlegający rządowi emigracyj-
nemu, a 14 lutego 1942 r. gen. 
Władysław Sikorski przekształcił 
ZWZ w Armię Krajową. Pod ko-
niec 1942 r. AK liczyła około 200 
tys. żołnierzy, w 1944 r. już 350 
tys. Była największą podziemną 
armią w okupowanej Europie.

Polska pod okupacją posiadała 
legalny i uznawany na Zachodzie 
rząd emigracyjny. Obok AK ist-
niały również Polskie Siły Zbroj-
ne na Zachodzie. W Warszawie 
przebywał Delegat Rządu na Kraj 
w randze wicepremiera. Działały 
konspiracyjne sądy, których wyro-
ki nie tylko wykonywano, ale też 
ogłaszano w podziemnej prasie. 
Przez całą okupację działały tajne 
komplety, czyli podziemne szko-

ły. Podziemne wyższe uczelnie 
kształciły polonistów, historyków, 
matematyków, lekarzy. W czasie 
wojny studia ukończyło prawie 10 
tys. studentów!

Ruch oporu w okupowanej 
Polsce obejmował prawie wszyst-
kie dziedziny życia. Dlatego tajne 
struktury podporządkowane rzą-
dowi emigracyjnemu nazwano 
po wojnie Polskim Państwem Pod-
ziemnym. Drugiego takiego pań-
stwa nie było w całej Europie. 

Od października 2016 r. rusza 
nabór do nowego projektu reali-
zowanego przez Region Gdań-
ski NSZZ „S” w partnerstwie ze 
Związkiem Pracodawców „Fo-
rum Okrętowe” zatytułowane-
go „STOP BEZROBOCIU! Nowe 
kwalifikacje na dobry początek”
i współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest dostar-
czenie jego uczestnikom kom-
pleksowego wsparcia w zakresie 
aktywizacji zawodowej, tak aby 
wesprzeć ich w powrocie na rynek 
pracy i uzyskaniu zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób 
bezrobotnych, które ukończyły 30 
rok życia, zamieszkałych na tere-
nie województwa pomorskiego, 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy. Do udziału 
w projekcie zaproszone są w szcze-
gólności: osoby w wieku 50+, 
kobiety, osoby długotrwale bez-
robotne, o niskich kwalifikacjach
i niepełnosprawni. Więcej...>>

Działalność Port State Con-
trol, ustawa o pracy na morzu, 
emerytury pomostowe dla ryba-
ków, przebieg tegorocznej edycji 
Bałtyckiego Tygodnia Kampanii 
oraz sprawy roszczeń polskich 
marynarzy – to główne tematy 
posiedzenia Rady Krajowej Sekcji 
Morskiej Marynarzy i Rybaków 
NSZZ „S” w Gdańsku 22 wrze-

śnia 2016 r. Uczestnicy spotkania 
zapoznali się m.in. z rolą, zada-
niami i możliwościami Port State 
Control, czyli kontroli statków 
obcych bander wpływających do 
portów morskich. Zadania PSC 
w polskich portach przedstawił 
inspektor Grzegorz Siemiński 
z Urzędu Morskiego w Gdyni. 
Więcej...>>

Prawa marynarzy

– Ktoś, kto walczył o niepodle-
głość i oddał za to najlepsze lata 
życia, często poświęcając wiele, nie 
może być zapomniany. Dlatego jest 
dzisiejszy dzień – mówił 23 wrze-
śnia w Sali BHP w Gdańsku prof. 
Krzysztof Szwagrzyk, zastępca 
prezesa Instytutu Pamięci Narodo-
wej, wręczając  Krzyże Wolności i 
Solidarności osobom zasłużonym 
dla obalenia komunizmu w Pol-

sce. Gośćmi uroczystości byli m.in. 
przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „S” Piotr Duda i szef ZRG 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla. Wśród 
odznaczonych był m.in.Stanisław 
Kowalik, były przewodniczący „S” 
w chojnickim Mostostalu, obecnie 
przewodniczący Komisji Terenowej 
Emerytów i Rencistów NSZZ „S” 
przy Oddziale ZRG w Chojnicach. 
Więcej...>>

Wolni i Solidarni
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jak-kontrolowac-prawa-marynarzy-posiedzenie-rady-krajowej-sekcji-morskiej-marynarzy-rybakow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/odznaczeni-za-wolnosc-solidarnosc
http://www.solidarnosc.gda.pl/programy-eu-aktualnosci/jestes-osoba-bezrobotna-zglos-sie-naszego-projektu-stop-bezrobociu-nowe-kawlifikacje-na-dobry-poczatek
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