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Tyle ma umowa handlowa CETA między UE Kanadą.  iBiS
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KE blokuje podatek 
od handlu, ale

Po wszczęciu przez Komisję 
Europejską postępowania wyja-
śniającego w sprawie podatku od 
sprzedaży detalicznej rząd przyjął 
znowelizowany projekt ustawy, 
który wstrzymuje do 1 stycznia 
2018 r. naliczanie i pobieranie 
wprowadzonego 1 września br. 
podatku. Zdaniem Komisji progre-
sywne stawki podatku, oparte na 
wielkości przychodów, przyznają 
małym sklepom… przewagę nad 
wielkimi konkurentami. 

Pakt socjalny
Do końca 2016 roku Komisja Eu-

ropejska prowadzi konsultacje z pań-
stwami członkowskimi dotyczące 
zakresu Europejskiego Filaru Praw 
Socjalnych (European Pillar of Social 
Rights). Ważne jest, by nie ograniczał 
się on, jak pierwotnie zakładano, do 
państw strefy euro, a był adresowa-
ny do pozostałych państw UE, w tym 
Polski. Więcej…>>

Relikwie ks. Jerzego
18 października 2016 r. w ko-

ściele pw. św. Anny i Joachima 
w Gdańsku Letnicy miała miejsce 
uroczysta konsekracja ołtarza 
i wprowadzenie relikwii bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Uroczysto-
ści przewodniczył ks. abp Sławoj 
Leszek Głódź. Uczestniczyli w niej 
związkowcy z NSZZ „S” m.in. 
Roman Kuzimski z-ca przewodni-
czącego ZRG NSZZ „S” i Krzysztof 
Żmuda przewodniczący KM NSZZ 
„S” w Remontowa Shipbuilding, 
koordynator służby przy grobie 
naszego patrona. Więcej…>>

Dzień Skupienia
Duszpasterstwo Ludzi Pracy 

Archidiecezji Gdańskiej zachęca 
do udziału w Dniu Skupienia 22-
-23 października br. w klasztorze 
Sióstr Służebniczek NMP ul. Dick-
mana 13 w Gdyni Oksywiu. Popro-
wadzi je ks. kanonik dr Sławomir 
Decowski, duszpasterz ludzi pra-
cy. Zgłoszenia przyjmuje Tadeusz 
Grubich tel.695 825 588.
Program Dni tutaj…>>
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Groźna CETA Naszym
ZDANIEM
NIE  
MASAKRUJMY 
RYNKU

Dokument 
regulujący re-
lacje między 
Unią, więc 
i Polską, a Ka-
nadą, czyli 
umowa o wol-
nym handlu 

CETA przygotowano do ratyfika-
cji w wyniku tajnych negocjacji, 
bez publicznej debaty o konse-
kwencjach jej wprowadzenia.

Treść umowy, która nas 
zwiąże została opracowana 
bez udziału naszego rządu. 
Brak transparentności przeczy 
zasadom suwerenności. Silne 
gospodarki nie odczują boleśnie 
skutków umowy. Ale do Polski 
w sposób nieskrępowany też 
wejdą globalne koncerny na wa-
runkach określonych umową. Na 
dobrą sprawę – bez warunków.

Sąd arbitrażowy da możli-
wość zaskarżania krajowej regu-
lacji prawnej, jeśli w ocenie kor-
poracji zagraża ona zyskom. Przy 
problemach i wątpliwościach 
związanych z wykonaniem umo-
wy w relacji korporacje-państwo 
poddamy się ponadpaństwowe-
mu arbitrażowi. Ten zaś, utrzy-
mywany przez gigantyczne kor-
poracje, nie będzie finansowany
po to, aby jego orzecznictwo było 
wymierzone w te korporacje.

Kłania się kopernikańska re-
guła monetarystyczna, że „lep-
szy” pieniądz jest gromadzony, 
a w obiegu pozostaje „gorszy”, 
złe praktyki wypierają te dobre.

Negocjacje trwały latami. 
Rząd koalicji PO-PSL nie prze-
prowadził konsultacji, a opinia 
publiczna tkwiła w niewiedzy. 
Obecny rząd nie tyle został po-
stawiony przed faktem dokona-
nym, co obawia się wystąpienia 
przeciw, bo znów będzie głośno, 
że jesteśmy przeciwnikami UE, 
że będziemy wytykani palcami 
przez Niemców i Francuzów.

Gospodarcze i handlowe 
porozumienie oznacza zniesie-
nie wszystkich ceł i barier co 
oznacza wpuszczenie na nasz 
rynek żywności genetycznie 
modyfikowanej z Ameryki. Fala
tańszej, szkodliwej żywności 
GMO ruszy. Zmasakrujemy pol-
skie rolnictwo i przetwórstwo.

Rozpoznajmy i nazwijmy 
zagrożenia, spróbujmy się za-
bezpieczyć. Wtedy podejmijmy 
decyzję.

Krzysztof Dośla

W ramach akcji NSZZ „S” 
przyznawania „żółtych kartek” 
ostrzeżenie otrzymał Urząd Miej-
ski w Gdańsku. Powodem było 
zamówienie publiczne na remont 
gdańskiego magistratu, dopusz-
czające zatrudnianie pracowni-
ków na podstawie tzw. umów 
śmieciowych.

Celem akcji jest m.in. zwró-
cenie uwagi na konieczność sto-
sowania klauzul społecznych w 
procedurach przetargowych in-
stytucji publicznych.

Są już efekty. I tak np. Uni-
wersytet Gdański w przypadku 
firm zewnętrznych wyłonionych
w drodze przetargu nie stosował 

wymogu zatrudnienia na umo-
wę o pracę, a już w przetargu na 
sprzątanie i obsługę szatni oraz 
na sprzątanie i pielęgnację tere-
nów zewnętrznych będzie takie 
zastrzeżenie.  Przepisy coraz sku-
teczniej chronią zatrudnionych na 
podstawie umów cywilnopraw-
nych, mimo to wielu pracodaw-
ców notorycznie łamie prawo 
i zasady uczciwej konkurencji. 

Radio Gdańsk 17 października 
br. poświęciło tematowi „umów 
śmieciowych” pasmo publicy-
styczne i reporterskie.  
Posłuchaj: Polska stała się 
rekordzistą Europy w ilości 
umów śmieciowych...>>

Komisja Krajowa NSZZ „S” z 
niepokojem obserwuje  działania 
przedstawicieli rządu RP dotyczą-
ce ewentualnego przyjęcia umo-
wy CETA (ang. Comprehensive 
Economic and Trade Agreement) 
z Kanadą. 

– Za całkowicie niedopusz-
czalne uważamy wdrożenie tak 
kontrowersyjnego dokumentu 
bez przeprowadzenia wcześniej 
jakiejkolwiek publicznej debaty 

na temat konsekwencji tej decy-
zji – czytamy w stanowisku „Kra-
jówki”.

NSZZ „Solidarność” doma-
ga się od rządu podjęcia działań 
zmierzających do zablokowania 
przyjęcia tej umowy, przepro-
wadzenia publicznej debaty, 
przedstawienia przewidywanych 
korzyści i zagrożeń dla Polski i jej 
obywateli.

Nasz komentarz czytaj obok.

W Kancelarii Prezydenta RP 
na uroczystym posiedzeniu Rady 
Dialogu Społecznego z udziałem 
prezydenta Andrzeja Dudy oraz 
premier Beaty Szydło podsumo-
wano pierwszy rok funkcjonowa-
nia Rady. Kierował nią dotychczas 
przewodniczący NSZZ „S” Piotr 
Duda. Teraz na rok ster Rady przy-
padnie nowej przewodniczącej, 
czyli Henryce Bochniarz z Konfe-
deracji Lewiatan.  

Andrzej Duda podkreślił rolę 
RDS  w budowaniu spokoju spo-
łecznego, znaczenie faktu kie-
rowania Radą przez partnerów 
społecznych oraz wkład pracy 
NSZZ„S” i  Piotra Dudy w organi-

Rok dialogu

Żółta kartka dla magistratu

zację pracy RDS i we współpracę 
związków, pracodawców i rządu.   

– Dla polskiego rządu dialog 
i współpraca z partnerami spo-
łecznymi jest niezwykle ważna 
–zapewniła premier Beata Szydło. 
Przypomnijmy, że w Wojewódz-
kiej Radzie Dialogu Społecznego 
nasz Związek reprezentują Krzysz-
tof Dośla, Bogdan Olszewski, Zbi-
gniew Koban i Stanisław Szukała. 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/europejskie-gwarancje-praw-socjalnych-w-polsce
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/relikwie-ksiedza-popieluszki-w-gdanskim-kosciele-sw-anny-joachima
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dzien-skupienia-duszpasterstwa-ludzi-pracy-archidiecezji-gdanskiej-zaprasza


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?
DOROTA ŁOSOWSKA KRAJNIK,  
NSZZ „Solidarność” w Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

– Upominanie się o prawa pracownicze jest nadal 
aktualne. Nasze racje muszą być mocno akcentowane. 
Realny wpływ na nasze sprawy mamy tylko wtedy, gdy 
występujemy zorganizowani. Jestem w ekipie mającej 
na celu rzeczywistą dobrą zmianę i poprawę warunków życia. Od 1980 
roku czasy się zmieniły, ale idee 21 postulatów i konieczność ich reali-
zacji w odnowionej formule są aktualne. Realia życia zawodowego pra-
cowników w niemal wszystkich branżach uległy przez dwie dekady tylko 
nieznacznej poprawie. Lęk przed utratą pracy dodatkowo determinuje 
pracownicze zachowania. Podobnie jak ubóstwo, które mimo ostatnio 
podjętych działań jest ciągle widoczne. Pracodawcy też nie działają na 
rzecz zwykłego pracownika, kierując się raczej własnym interesem.

HISTORIA tak było

ZGINĄŁ ZA SŁOWA

iBiS NR 42 (293) 19 PAŹDZIERNIKA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

CYTAT tygodnia

Tylko naród, który ma zdrowego ducha i czułe 
sumienie, może tworzyć śmiałą przyszłość.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko 
25 grudnia 1983 r.

ZAPYTAJ prawnika

UMOWY NA CZAS 
OKREŚLONY W PRAKTYCE

90 lat Nauty

Zagadnienie
Pracownik chciałby wypowie-
dzieć umowę zawartą na czas 
określony w czerwcu 2016 r. 
Czy istnieje taka możliwość, 
skoro nie upłynęło 6 miesięcy 
od daty jej zawarcia?

Odpowiedź
Tak, w aktualnym stanie praw-

nym można wypowiedzieć umo-
wę zawartą na okres krótszy niż 
6 miesięcy.

Przede wszystkim należy pod-
kreślić, iż po zmianach w kodek-
sie pracy, które weszły w życie 22 
lutego 2016 r., obecny katalog 
obejmuje trzy rodzaje umów: 
umowę na okres próbny, umowę 
na czas określony i umowę na 
czas nieokreślony. Usunięto umo-
wę na czas wykonania określonej 
pracy, a umowa na zastępstwo 
stała się umową na czas określo-
ny zawieraną w szczególności w 
celu zastępowania pracownika w 
okresie jego usprawiedliwionej 
nieobecności. 

Do 22 lutego 2016 roku moż-
liwość wypowiedzenia umowy o 
pracę na czas określony zależała 
od spełnienia dwóch warunków. 
Pierwszy to taki, że umowa o pra-

cę musiała 
być zawarta 
na okres dłuż-
szy niż 6 miesię-
cy, a drugi – w treści 
umowy o pracę strony 
musiały przewidzieć moż-
liwość jej wypowiedzenia 
(art. 33 kodeksu pracy). Te dwa 
warunki musiały być spełnione 
łącznie, a okres wypowiedzenia 
wynosił 2 tygodnie. 

Aktualnie okresy wypowie-
dzenia umów o pracę na czas 
określony zrównano z okresami 
wypowiedzenia umów na czas 
nieokreślony.

Długość okresu wypowiedze-
nia jest uzależniona od stażu pra-
cy pracownika u danego praco-
dawcy i wynosi odpowiednio:
 2 tygodnie w przypadku za-

trudnienia u danego praco-
dawcy krócej niż 6 miesięcy,

 1 miesiąc w przypadku zatrud-
nienia u danego pracodawcy 
co najmniej 6 miesięcy,

 3 miesiące w przypadku za-
trudnienia u danego praco-
dawcy co najmniej 3 lata.

Stan prawny na 12.10.2016 r.
Maria Szwajkiewicz

19 października br. uroczystości ku czci naszego Patrona 
w kościele pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu rozpoczną się 
o godz.17.20 czuwaniem modlitewnym. O godz.18 rozpocznie się 
msza święta koncelebrowana, a po mszy – złożenie wieńców przy 
grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki,

Błogosławiony ks. Jerzy Popie-
łuszko, patron NSZZ „S” zapłacił 
cenę życia za głoszenie prawdy 
i obronę skrzywdzonych i prze-
śladowanych. Został zamordowa-
ny 19 października 1984 r. przez 
oprawców z Grupy „D” Departa-
mentu IV MSW. Sprawcy zbrodni 
zostali wykryci i osądzeni. Ich ide-
owi opiekunowie uszli bezkarni.

Istnienie Grupy „D” (dezinforma-
cja i dezintegracja) było nawet ta-
jemnicą dla innych funkcjonariuszy 
SB. Jej zbrodnicza działalność nie 
została do dzisiaj wyjaśniona. 

Ks. Jerzy, niepokorny kapłan, 
opiekujący się robotnikami Huty 
Warszawa, naraził się szczególnie 
reżimowi. 

19 października 1984 r., gdy 
ks. Jerzy wracał z parafii p.w.
św. Polskich Braci Męczenników 
w Bydgoszczy w Górsku k. Toru-
nia został porwany przez trójkę 
z Samodzielnej Grupy „D”.

Przed śmiercią kapelan był tortu-
rowany. Zwłoki ks. Popiełuszki wy-
łowiono w okolicach tamy na Wiśle 
koło Włocławka 30 października 
1984 r. Ciało było zmasakrowane 
i obciążone kamieniami.

Sprawcy mordu Grzegorz Pio-
trowski, Leszek Pękala, Walde-
mar Chmielewski, zostali skazani 
na kary od 25 do 14 lat więzienia. 
Na mocy amnestii wyroki zmniejszo-
no od 15 do 4 lat i 6 miesięcy. Pio-
trowski po wyjściu z więzienia był 
felietonistą pisma antyklerykalnego.

Pogrzeb ks. Popiełuszki 3 listo-
pada 1984 r. zgromadził tłumy 
i przekształcił się w wielką manife-
stację patriotyczną. 6 czerwca 2010 
roku papież Benedykt XVI ogłosił go 
błogosławionym. W 2014 r. ks. Jerzy 
został ogłoszony patronem „Soli-
darności”.
Więcej…>>
O wyborze Karola Wojtyły 
tutaj…>>

Stocznia Remontowa „Nauta” ma już 90 lat. Dzięki tej stoczni w Gdy-
ni utrzymano i zrewitalizowano część infrastruktury stoczniowej. Jubi-
leusz stoczni obchodzono 13 października w Teatrze Muzycznym. List 
gratulacyjny od Andrzeja Dudy, prezydenta RP odczytał minister Adam 
Kwiatkowski. Więcej…>>

Prezydencki projekt ustawy 
przywracający wiek emerytalny 
sprzed reformy „67” zaaplikowa-
nej nam przez rząd Donalda Tuska 
zostanie przegłosowany w Sejmie 
w ciągu dwóch tygodni. Podczas 
trzydniowego posiedzenia Sejmu, 
które rozpoczyna się dzisiaj, pro-
jektem zajmie się Komisja Polityki 
Społecznej i Rodziny. Trafi on pod
obrady na kolejnym posiedzeniu 
Sejmu 3 i 4 listopada br. Wówczas 

Sejm o odwrocie od „67”
projekt będzie głosowany. Po tym 
ustawą zajmie się Senat. Jest więc 
szansa, że projekt przywrócenia 
wieku emerytalnego dla kobiet 
od 60 roku życia i dla mężczyzn 
od 65 roku, który przygotowała 
Kancelaria Prezydenta RP zostanie 
przyjęty do końca tego roku. NSZZ 
„S” chce zastosowania kryterium 
stażowego, uprawniającego do 
wcześniejszego przejścia na eme-
ryturę. Więcej…>>
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/blogoslawiony-ksiadz-jerzy-patron-solidarnosci-zaplacil-cene-zycia-za-gloszenie-prawdy/?preview=true
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/16-pazdziernika-1978-r-uslyszelismy-habemus-papam
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/90-lat-stoczni-remontowej-nauta
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/odwrot-od-wieku-emerytalnego-67-jeszcze-w-tym-roku
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