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

3 miliony
Tylu Polaków rozważa wyjazd zarobkowy za granicę. Połowa z nich to ludzie do 34 roku 
życia. Aż milion osób planuje wyjazd na stałe (raport Work Serwice i CEED Institute).iBiS
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Ważna data!
10 października to ważna 

data dla wszystkich organizacji 
zakładowych. W tym terminie 
należy przedstawić pracodawcy 
informację o łącznej liczbie człon-
ków danej organizacji, według 
stanu na koniec III kwartału br.  
Więcej...>>

Skrajna bieda
Ponad 2,8 mln Polaków żyje 

w skrajnym ubóstwie. To ozna-
cza, że aż 7,4 proc. mieszkań-
ców naszego kraju musi przeżyć 
za mniej niż 540 zł miesięcznie! 
To oficjalne dane GUS za 2014 r. 
Więcej:...>>

Czekając na pensję
Aż 9 proc. pracowników otrzy-

muje wynagrodzenie z opóźnie-
niem, a 4 proc. wcale – informuje 
„Dziennik Gazeta Prawna”, publi-
kując dane Big InfoMonitor. Proble-
my dotyczą głównie zatrudnionych 
na podstawie umów o dzieło i zle-
cenie z branży budowlanej, handlu 
detalicznego i usług. Więcej...>>

Europejski awans
Szef „S” Piotr Duda został 

członkiem Komitetu Sterują-
cego Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych. Komi-
tet Sterujący reprezentuje EKZZ 
w relacjach z UE i organizacjami 
pracodawców.

Sprawdź polityków

PRAWOekologiczny

Zmiany na 
rynku pracy 
wiążą się ze 
z m i a n a m i 
w  p o l s k i e j 
g o s p o d a r -
ce. Przede 
w s z y s t k i m 

odrzucamy liberalną dogmaty-
kę. Państwo ma do spełnienia 
w gospodarce konkretne zada-
nia. Ktoś, kto twierdzi inaczej, 
nie wyciąga wniosków z ostat-
niego globalnego kryzysu. Bę-
dziemy realizowali inwestycje 
w nowe miejsca pracy, w prze-
mysł, wspierali innowacje, 
będziemy wspierali wszystkie 
działania, których celem jest 
uprzemysłowienie Polski. Wy-
korzystamy do tego między 
innymi środki unijne, zasoby 
spółek kontrolowanych przez 
Skarb Państwa. Umowy śmie-
ciowe będziemy likwidowali, 
bo są one nadużywane. Nie 
dają pracownikom stabilno-
ści. Jak przy takiej formie za-
trudnienia myśleć o założeniu 
rodziny, kupnie mieszkania? 
Takie umowy niszczą rynek 
pracy. W państwie o rozwi-
niętej gospodarce, opartej na 
przemyśle, powszechną for-
mą zatrudnienia powinna być 
umowa o pracę. Oczywiście, są 
pewne zawody, gdzie umowy 
cywilnoprawne mogą być ko-
rzystne dla obu stron, ale to są 
wyjątki (…)

W naszym programie jest 
utworzenie Ministerstwa Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi, 
któremu będą podlegały od-
powiednie urzędy, zakłady pro-
dukcyjne oraz porty. Chcemy, 
żeby Morze Bałtyckie było ele-
mentem myślenia państwowe-
go. Chcemy odbudować prze-
mysł stoczniowy, który został 
zlikwidowany przez PO, zmo-
dernizujemy flotę rybacką i po-
stawimy na rozwój portów.

Cała rozmowa 
z Beatą Szydło kandydatką PiS 

na premiera w najnowszym 
wydaniu „Magazynu Solidarność”.
W numerze także m.in.:
 Raport: 8 lat PO
 Jak głosowali pomorscy po-

słowie?
 Jarosław Kaczyński: siła za-

kładów pracy
 Związki zawodowe w USA

LUDZKIE 
OBLICZE 
GOSPODARKI

Eko-gospodarka
Jak oszczędzać energię? Wy-

starczy zmienić drobne codzienne 
nawyki, aby zużywać mniej prądu, 
papieru, wody i innych zasobów 
w domu i miejscu pracy. W ska-
li całej gospodarki może to dać 
duże oszczędności. Pomoże tak-
że naszym domowym budżetom. 
Przydatne eko-porady można 
znaleźć w najnowszym „Magazy-
nie Ekologicznym” w „Magazynie 
Solidarność”!

Czyny, nie słowa – lubią często 
przechwalać się politycy. Idąc tym 
tropem „S” ruszyła po raz kolejny 
z akcją „Sprawdzam polityka!”. 
Strona internetowa www.spraw-
dzampolityka.pl to szybkie 
i proste narzędzie, dzięki które-
mu można sprawdzić, jak w naj-
ważniejszych dla pracowników 
i związkowców kwestiach głoso-
wali obecni posłowie. To ważne, 
bo aż 450 z nich ubiega się o wy-

bór na kolejną kadencję. „Twa-
rzą” akcji została Ewa Kopacz, 
która zdaniem związkowców jest 
najlepszym przykładem hipokryzji 
polityków. Związek przygotował 
plakaty, na których pani premier 
zasłania oczy i uszy. Tak zda-
niem „S” Ewa Kopacz „słucha” i 
„pomaga”. W ciągu pierwszych 
dwóch dni akcji przygotowana 
przez „S” strona zanotowała 150 
tys. odwiedzin!

12 zł brutto – tyle ma wyno-
sić minimalna stawka godzinowa 
wynagrodzenia według projektu 
ustawy o zmianie ustawy o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę, 
złożonego w Sejmie przez Beatę 
Szydło. – To test na wiarygodność 
Ewy Kopacz. Jest gotowy projekt 
ustawy, zostały jeszcze trzy tygo-
dnie prac w tej kadencji, możemy 
wprowadzić zmiany. Dla nas to 
realizacja hasła „Praca, nie obiet-
nice” – argumentowała wicepre-
zes PiS. Wejście w życie projektu 
PiS oznaczałoby miesięczną płacę 
minimalną w wysokości ok. 2112 
zł brutto, czyli znacznie więcej 
niż wynosi tegoroczne (1750 zł) 
i przyszłoroczne (1850 zł) najniż-

Wyższe płace

sze wynagrodzenie. Projekt obej-
muje także osoby zatrudnione 
na podstawie umów zleceń – ich 
stawka godzinowa również nie 
mogłaby być mniejsza niż 12 zł 
brutto. Zdaniem PiS nowe prze-
pisy uniemożliwiłyby obecne pa-
tologie, zgodnie z którymi wiele 
osób otrzymuje podstawowe wy-
nagrodzenie miesięczne niższe od 
oficjalnej płacy minimalnej.
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wazny-termin-10-pazdziernika-liczba-czlonkow-organizacji-zwiazkowej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prawie-3-mln-zyjacych-w-skrajnej-biedzie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czekajac-na-pensje
http://www.sprawdzampolityka.pl


CYTAT tygodnia

Chciałbym prosić Was, żebyście rozliczali wszystkich poli-
tyków. Czy rządzą uczciwie, czy realizują zobowiązania, 

czy mają godną postawę. Głęboko wierzę, że wła-
śnie tak działając odbudowuje się wspólnotę. Bo 

uczciwość jest absolutną podstawą w działa-
niu. A uczciwość to przywiązywanie wagi 

do swoich słów, a nie zapominanie 
w dzień po wyborach o tym, dlacze-

go zostało się wybranym.
Prezydent Andrzej Duda, 

6.10.2015 r.

iBiS NR 40 (239) 7 PAŹDZIERNIKA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

HISTORIA tak było

WARSZAWSKI PAŹDZIERNIK

FO
T.

 O
LG

A
 Z

IE
LI

Ń
SK

A

KIEDY PRACODAWCA 
NIE WYDAJE 
ŚWIADECTWA PRACY  
(cz. 1)

Dlaczego warto  
GŁOSOWAĆ?

RYSZARD LIS, przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych 
„Starkom” sp. z o.o.

– Rządy Platformy Obywatelskiej można oceniać tyl-
ko negatywnie. To jest partia antyspołeczna i antypra-
cownicza. W moim zakładzie pracy na szczęście potra-
fimy dojść do porozumienia z prezesem, ale generalnie

nastąpiły tylko zmiany na gorsze. Politycy kradną na całego, a Najwyż-
sza Izba Kontroli niczego nie znajduje. Powszechnie funkcjonuje usta-
wianie przetargów i konkursów na wyższe stanowiska. Przypomnijmy 
aferę hazardową z jej „bohaterem” Zbigniewem Chlebowskim.

Zasadą jest, iż w związku z roz-
wiązaniem lub wygaśnięciem 
stosunku pracy pracodawca jest 
obowiązany niezwłocznie wydać 
pracownikowi świadectwo pracy 
(art. 97 kodeksu pracy). W przy-
padku gdy niezwłoczne wydanie 
świadectwa pracy nie jest możliwe, 
dopuszczalne staje się wydanie pra-
cownikowi świadectwa w terminie 
nieprzekraczającym 7 dni od daty 
zaistnienia zdarzenia nakładającego 
na pracodawcę obowiązek wydania 
tego dokumentu. Wydanie świadec-
twa pracy nie może być uzależnione 
od uprzedniego rozliczenia się pra-
cownika z pracodawcą.

Pracownikowi przysługuje 
roszczenie o wydanie świadec-

twa pracy – może on 
złożyć pozew do Sądu 
Rejonowego, sądu pracy. 
Wówczas sąd nakaże pra-
codawcy wydanie tegoż doku-
mentu, a w przypadku dalszego 
uchylania się od nałożonego obo-
wiązku, zastosuje środki, mające 
na celu skłonienie do wykonania 
wyroku i wydania świadectwa 
pracy.

Ponadto, na pracodawcę, który 
narusza wynikający z art. 97 k.p. 
obowiązek, może zostać nałożo-
na przez inspektora inspekcji pra-
cy kara grzywny za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika.
Stan prawny na 5.10.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Związkowi prawnicy zdomi-
nowali pierwszą część posiedze-
nia Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”, które odbyło się 5 paź-
dziernika. Prof. Marcin Zieleniecki 
z Komisji Krajowej przedstawił 
założenia nowej ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego oraz projektu 
ustawy o przywróceniu niższego 
wieku emerytalnego, przesłanego 
do Sejmu przez prezydenta An-

drzeja Dudę. Dr Waldemar Uziak 
z Regionu Gdańskiego przedstawił 
założenia ustawy dotyczącej ogra-
niczenia tzw. umów śmieciowych. 
W następnej części spotkania 
zaprezentowali się kandydaci do 
parlamentu, m.in. Janusz Śniadek, 
Karol Guzikiewicz, Jolanta Kwiat-
kowska-Reichel, Antoni Szymański 
i Jarosław Sellin. 

Więcej...>>

Wybory i nowe ustawy
– Minęło 35 lat od powstania 

„S”, ale nadal są postulaty z 1980 
r., które dotąd nie zostały zrealizo-
wane – mówił Wojciech Książek, 
przewodniczący Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego podczas uroczystego 
Walnego Zebrania Delegatów, 

które odbyło się 6 października 
w sali Akwen w Gdańsku. Go-
ściem oświatowej „S” był m.in. 
szef ZRG Krzysztof Dośla, a WZD 
zakończyło się występem arty-
stycznym znanych satyryków 
Marcina Wolskiego i Ryszarda 
Makowskiego. Więcej...>>

Postulaty oświaty

Dziesięcioprocentowy wzrost 
liczby członków odnotowała or-
ganizacja związkowa działająca 
w firmie Jeronimo Martins Pol-
ska, która jest właścicielem sieci 
handlowej Biedronka. Rozwój 
Związku jest efektem zintensyfi-
kowania akcji pozyskiwania no-
wych członków, podjętej w sierp-
niu i wrześniu przez działaczy „S” 
w Biedronce. W akcji pozyskiwa-

nia członków wzięli także udział 
związkowi organizatorzy z po-
szczególnych regionów i Komisji 
Krajowej. Wkrótce mają powstać 
nowe organizacje oddziałowe 
w kolejnych regionach. Spośród 
już istniejących organizacji naj-
większą liczbę nowych członków 
pozyskano w komisjach oddziało-
wych w Wielkopolsce i Regionie 
Gdańskim. Więcej...>>

Brawo „S” w Biedronce!
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Czterodniowe zamieszki ulicz-
ne w Warszawie w dniach 2-5 paź-
dziernika 1957 roku spowodowa-
ła… likwidacja pisma „Po prostu”. 
W uzasadnieniu zamknięcia tytułu 
Sekretariat KC PZPR stwierdzał, że 
redakcja tygodnika „szerzyła nie-
wiarę w realność budownictwa 
socjalizmu i w wielu sprawach 
głosiła koncepcje burżuazyjne”. 
W protestach przeciw tej decyzji 
udział wzięła młodzież, robotni-
cy i mieszkańcy stolicy. Doszło do 
interwencji Milicji Obywatelskiej, 
aresztowano 886 osób. Najbar-
dziej aktywnych uczestników pro-
testów skazano potem na kary 
nawet do trzech lat więzienia.

Od 1955 r. „Po prostu”, wcze-
śniej komunistyczne pismo stu-
denckie, stało się jednym z naj-
ważniejszych ośrodków życia 
społeczno-politycznego w Polsce 
i odegrało znaczącą rolę w procesie 
destalinizacji Polski i wydarzeniach 
Października 1956 r. Pismo wzięło 
również aktywny udział w dysku-
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Jan Olszewski.
sji na temat rehabilitacji żołnierzy 
Armii Krajowej. W redakcji „Po 
prostu” pracowało wielu znanych 
autorów, m.in. Agnieszka Osiec-
ka, Marek Hłasko i Jan Olszewski, 
późniejszy obrońca w procesach 
politycznych w PRL, współtwórca 
statutu NSZZ „Solidarność”, a w III 
RP premier rządu. Krótka historia 
niezależnej od władz linii redak-
cyjnej „Po prostu” to jeszcze jeden 
dowód na wpływ wolności słowa 
na wolność ustrojową.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dla-zwiazku-jest-wazne-kto-bedzie-rzadzil
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/biedronka-rosnie-w-sile
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/35-lat-solidarnosci-wzd-sekcji-oswiaty-wychowania-nszz-s-regionu-gdanskiego
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