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Tyle osób w 2016 r. było właścicielami połowy światowego majątku. Drugą połowę 
posiadała reszta ludzkości (raport międzynarodowej organizacji humanitarnej Oxfam).iBiS
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Historyczna stocznia
Dwanaście metrów kwadrato-

wych powierzchni, modele kilku-
set pojazdów, kilkudziesięciu bu-
dynków i obiektów technicznych 
(suwnice, dźwigi) oraz  ponad 
2,5 tysiąca figurek składa się na
dioramę terenów Stoczni Gdań-
skiej, którą od grudnia 2016 r. 
można oglądać w historycznej 
Sali BHP. Makieta odtwarza ko-
lebkę „S” według stanu na dzień 
31 sierpnia 1980 r., czyli podpi-
sania Porozumień Sierpniowych. 
Ekspozycja została sfinansowana
ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Fun-
dacji Promocji Solidarności oraz 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”. Więcej...>>

Optymiści
Polska plasuje się na trzecim 

miejscu pod względem oczekiwań 
wzrostu wynagrodzeń wśród kra-
jów Europy. Aż 51 proc. polskich 
pracowników oczekuje podwy-
żek – wynika z badania Instytutu 
Badawczego Randstad opubliko-
wanego przez wgospodarce.pl. 
Polacy są także optymistami jeśli 
chodzi o możliwość znalezienia 
nowej pracy. Aż 83 proc. z nas 
uważa, że jest w stanie to zrobić 
w ciągu pół roku. Z drugiej stro-
ny 32 proc. Polaków obawia się 
utraty pracy. To powyżej średniej 
w Europie. wynoszącej 28 proc.  
Więcej...>>

Spotkanie
W czwartek 19 stycznia 2017 r. 

o godz. 17.30 w filii Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gdańsku przy ul. Mariackiej 
42 odbędzie się spotkanie z An-
drzejem Michałowskim, autorem 
książki „Moja Solidarność”. Po-
prowadzi je Tolek Filipkowski.

Andrzej Michałowski to le-
gendarny działacz portowej 
„S”, współorganizator strajków 
w gdańskim porcie w sierp-
niu 1980 i grudniu 1981 r., je-
den z najbardziej poszukiwa-
nych opozycjonistów w PRL.  
Więcej...>>
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Czy zarabiasz 13 zł?

– Czujemy niepokój nauczy-
cieli w związku z wprowadzaną 
reformą oświaty. Jako „S” zro-
bimy wszystko, aby ochronić 
pracowników oświaty. Dużo za-
leży od postawy władz samorzą-
dowych, ale i dyrektorów szkół 
– mówił Wojciech Książek, prze-
wodniczący Sekcji Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego podczas 
spotkania noworocznego Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
w Gdańsku, które odbyło się 11 
stycznia 2017 r. Gośćmi spotka-

nia byli m.in. zastępca przewod-
niczącego ZRG NSZZ „S” Roman 
Kuzimski, wiceprezydent Gdań-
ska Piotr Kowalczuk, pomorska 
kurator oświaty Monika Kończyk 
oraz związani z „S” radni miasta 
Piotr Gierszewski i Anna Wirska. 
Przewodnicząca gdańskiej oświa-
towej „S” Bożena Brauer podzię-
kowała za opiekę duszpasterską 
nad związkowcami z oświaty ks. 
Krzysztofowi Nowakowi, który 
w związku z przenosinami do 
nowej parafii poza Gdańskiem
zakończył swoją posługę.

Więcej...>>

Trudny rok 
dla oświaty

NSZZ „Solidarność” wspólnie 
z Państwową Inspekcją Pracy bę-
dzie prowadzić akcję mającą na 
celu wyegzekwowanie stosowania 
minimalnej stawki godzinowej dla 
pracowników zatrudnionych na 
podstawie umów zleceń i tzw. sa-
mozatrudnionych. Przypomnijmy, 
że od 1 stycznia br. wynosi ona 13 
zł. Ponieważ do Związku docierają 
sygnały, że przepis ten nie jest eg-
zekwowany, 13 stycznia przewod-
niczący „S” Piotr Duda zwrócił się 
do Głównego Inspektora Pracy 
o interwencję w tej sprawie.

– To cenna inicjatywa! Wspar-
cie „Solidarności”, która ma swo-
je struktury w całym kraju bardzo 
jest nam potrzebne. Zależy nam 
przede wszystkim na informa-
cjach, gdzie dochodzi do takich 
przypadków, tak abyśmy mogli je 
sprawdzić i skutecznie zainterwe-
niować. Zawsze powtarzamy, że 
tam gdzie są związki zawodowe 

bezpieczniej się pracuje i mniej 
jest nieprawidłowości w obrębie 
prawa pracy, a także legalności 
zatrudnienia – podkreśla Główny 
Inspektor Pracy Roman Giedrojć.

Więcej...>>

Roman Giedrojć,  
główny inspektor Pracy. 
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Naszym
ZDANIEM

DOBRY 
STANDARD

Od stycz-
nia minimalne 
wynagrodze-
nie polskich 
pracowników 
wynosi 2000 
zł brutto. To 
wzrost o po-

nad 8 proc. w porównaniu 
z 2016 r. Tym samym w 2017 r. 
według szacunków płaca mini-
malna wyniesie 47 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia.

Warto w tym kontekście cof-
nąć się do ustaleń poczynionych 
w 2009 roku przez ówczesny 
rząd, kierowany przez Donalda 
Tuska, i organizacje związkowe. 
Zgodziliśmy się wówczas na dzia-
łania w ramach tzw. pakietu an-
tykryzysowego, ponieważ rząd 
zobowiązał się do wdrożenia 
szybkiej ścieżki dojścia płacy mi-
nimalnej do wysokości 50 proc. 
przeciętnej pensji. Dziś widać, że 
rząd PO-PSL nie miał żadnego za-
miaru realizacji tego celu.

Jeśli obecne tempo wzrostu 
płacy minimalnej się utrzyma, 
w ciągu 2–3 lat możemy osią-
gnąć ową granicę 50 proc., co 
będzie wreszcie oznaczać osią-
gnięcie europejskich standardów 
cywilizacyjnych w tym aspekcie. 
Przypomnijmy, że Komisja Eu-
ropejska zaleca działania zmie-
rzające do podniesienia płacy 
minimalnej do poziomu 60 proc. 
średniego wynagrodzenia.

Europejskim standardom 
służy również wprowadzona od 
stycznia minimalna stawka go-
dzinowa wynosząca w tym roku 
13 zł brutto. Jest to wysokość 
powiązana z pensją minimalną, 
która również ma być waloryzo-
wana. Te 13 zł to nie jest żadne 
niezasłużone, nienależne wyna-
grodzenie. Pracodawcy, którzy 
oferują niższe stawki, powinni 
się wstydzić i mieć świadomość, 
że jest to łamanie obowiązują-
cego prawa.

Powinniśmy pamiętać, że 
odejście od modelu rozwoju go-
spodarczego opartego na niskich 
płacach leży w interesie całej 
polskiej gospodarki i wszystkich 
Polaków. Dlatego będziemy ści-
śle współpracować z Państwową 
Inspekcją Pracy w celu egzekucji 
obowiązującego prawa w zakre-
sie wynagrodzeń pracowników.

Krzysztof Dośla

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/takiej-stoczni-juz-nie-ma
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polscy-pracownicy-wiekszymi-optymistami
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/moja-solidarnosc-spotkanie-z-andrzejem-michalowskim-w-czwartek-w-gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/akcja-minimalna-stawka-godzinowa
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/to-bedzie-trudny-rok-dla-oswiaty


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MACIEJ ZIMNY, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej w OZ NSZZ „S” w Zakładzie 
Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie

– W naszym zakładzie w zorganizowaniu się w Zwią-
zek pomogło wzajemne zaufanie pracowników. Wielu 
z nas pracuje tu już kilka lub dziesięć lat, dobrze się znamy. 
Współpracujemy ze sobą nie tylko zawodowo. Pracownicy 

integrują się na przykład poprzez wspólne mecze piłkarskie i zajęcia fitness.
Jesteśmy po prostu grupą ludzi, która wie, czego chce. Wiemy, że razem 
możemy więcej niż w pojedynkę. A w pracy związkowej najważniejsza jest 
dla nas działalność na poziomie zakładowym.

HISTORIA tak było

iBiS NR 3 (306) 18 STYCZNIA 2017
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

Mamy najlepszą od wielu lat sytuację na ryn-
ku pracy (…) Szczególnie cieszy mnie szybki 

spadek bezrobocia wśród ludzi młodych. 
Zmniejsza się ono zdecydowanie szyb-

ciej niż w grupie pozostałych bezro-
botnych

Elżbieta Rafalska 
minister rodziny, pracy 

i polityki społecznej, 
„wSieci” nr 3/2017

ZAPYTAJ prawnika

21 DNI  
NA ODWOŁANIE  
DO SĄDU PRACY
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Od 1 stycznia 2017 roku pra-
cownik ma 21 dni na odwołanie 
od wypowiedzenia umowy o pracę 
do sądu pracy. Do dnia 31 grud-
nia 2016 r. kodeks pracy stanowił, 
że odwołanie od wypowiedzenia 
umowy o pracę wnosi się do sądu 
pracy w ciągu 7 dni od dnia dorę-
czenia pisma wypowiadającego 
umowę o pracę. Natomiast żądanie 
przywrócenia do pracy lub odszko-
dowania wnosiło się w ciągu 14 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia 
o rozwiązaniu umowy o pracę bez 
wypowiedzenia lub od dnia wy-
gaśnięcia umowy o pracę. Kodeks 
pracy przewidywał także 14-dnio-
wy termin do złożenia w sądzie 

żądania nawiązania 
umowy o pracę, li-
cząc od dnia doręczenia 
zawiadomienia o odmowie 
przyjęcia do pracy.

Ustawa z dnia 16 grud-
nia 2016 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu poprawy otocze-
nia prawnego przedsiębiorców 
zmieniła przepisy kodeksu pracy 
i wprowadziła 21-dniowy ter-
min do wniesienia odwołania od 
wypowiedzenia, do wystąpienia 
z żądaniem przywrócenia do pra-
cy lub odszkodowania oraz na-
wiązania umowy o pracę.
Stan prawny: 11.01.2017 r.

Łukasz Sulej

19 stycznia 1947 r. odbyły się 
wybory do Sejmu Ustawodawcze-
go. Było to wypełnienie postano-
wienia konferencji jałtańskiej, na 
której mocarstwa zobowiązały 
rząd Polski „do przeprowadzenia 
wolnych, nieskrępowanych wybo-
rów na zasadzie powszechnego 
głosowania”.

Niestety, wybory zostały sfał-
szowane na każdym szczeblu. Do-
konali ich polscy komuniści przy 
technicznym nadzorze i wsparciu 
funkcjonariuszy sowieckich. 10 
stycznia 1947 r. do Warszawy 
przybyła ekipa płk Arona Pałkina, 
naczelnika Wydziału D Minister-
stwa Bezpieczeństwa Państwowe-
go ZSRR, specjalizująca się w fał-
szowaniu dokumentów. Ta sama 
ekipa w czerwcu 1946 r. brała 
udział w sfałszowaniu wyników 
referendum ludowego (słynne 3 x 
Tak). Jednocześnie Państwowa Ko-
misja Bezpieczeństwa, powołana 
w celu przeprowadzenia i ochro-
ny sfałszowanego referendum, 
realizowała skoordynowaną akcję 
Ludowego Wojska Polskiego, Mili-

SFAŁSZOWANE wybory
cji Obywatelskiej, Urzędu Bezpie-
czeństwa oraz innych instytucji 
przeciwko działaczom Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Aresz-
towano ok. 80 tys. sympatyków 
partii Mikołajczyka. Zmobilizowa-
no agenturę UB, której zadaniem 
miała być penetracja środowiska 
PSL. Bezpieka zwerbowała rów-
nież ponad połowę członków 
komisji wyborczych. Władze ko-
munistyczne pozbawiły praw 
wyborczych ok. 500 tys. osób. 
Na polecenie Bieruta zamieniano 
urny wyborcze w niektórych ob-
wodach, podrzucano do urn karty 
do głosowania, a także fałszowa-
no protokoły wyborcze.

Spektakl wyborczy w 1947 r. 
był jawnym złamaniem porozu-
mień jałtańskich, nad czym ich 
sygnatariusze przeszli gładko do 
porządku dziennego. Według ta-
kiego samego scenariusza odby-
wały się wszystkie kolejne wybory 
do 1989 r. – komuniści ogłaszali 
swoje zwycięstwo, a frekwencja 
wyborcza każdorazowo zbliżała 
się do 100 proc.

– Na seniorów „S” zawsze 
można liczyć. Obojętnie czy jest 
jakaś manifestacja, czy inna ak-
cja organizowana przez Związek, 
członkowie organizacji skupiają-
cych emerytów i rencistów „S” 
zawsze są chętni do uczestnictwa 
i pomocy – powiedział przewod-
niczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof 
Dośla podczas spotkania opłatko-
wego zorganizowanego 12 stycz-
nia 2017 r. przez Sekcję Emerytów 
i Rencistów NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego. Gospodarzem spo-

tkania był przewodniczący sekcji 
emerytów Jan Klassa, a gośćmi 
m.in. ks. kanonik Ludwik Kowal-
ski, ks. Stanisław Płatek, skarbnik 
ZRG NSZZ „S” Stefan Gawroński 
i Henryk Gielniak, przewodniczą-
cy Koła Emerytów i Rencistów 
NSZZ „S” przy Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa Piłsud-
skiego. Życzenia na nowy rok 
w imieniu przewodniczącego Pio-
tra Dudy przekazał rzecznik Komi-
sji Krajowej Marek Lewandowski.

Więcej...>>W Chojnicach odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania dla 
członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2016–2020. Prze-
wodniczącym rady ponownie został wybrany Bogdan Tyloch, kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Chojnicach. Przedstawicielem Urzędu Miasta Choj-
nice w radzie został inny członek „S” Stanisław Kowalik. Więcej...>>

Nominacje dla związkowców

Seniorzy nie zawodzą

Duszpasterz Ludzi Pracy diecezji gdańskiej ks. dr Sławomir De-
cowski zaprasza na wspólne śpiewanie kolęd we wtorek 31 stycznia 
2017 r. w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 17 na plebanii, a zakończy mszą św. w bazylice o godzinie 
18.30. Tradycyjnie po mszy nastąpi nawiedzenie grobu ks. prałata 
Henryka Jankowskiego i modlitwa w jego intencji.

DUSZPASTERZ ZAPRASZA

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/na-nich-zawsze-mozna-liczyc-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nowy-sklad-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-chojnicach
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