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Tyle godzin przepracował statystyczny Polak w 2015 r. To oznacza, że Polacy są 
7 najbardziej zapracowanym społeczeństwem spośród krajów OECD.iBiS
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Marynarze wzmocnieni
Prezydent Andrzej Duda pod-

pisał ustawę ratyfikującą popraw-
ki do Konwencji o pracy na morzu 
(MLC). Przewidują one zabezpie-
czenia finansowe dla marynarzy
„porzuconych” przez armato-
ra oraz rozszerzają wymagania 
wobec armatorów w przypadku 
roszczeń marynarzy. Polska ratyfi-
kowała konwencję MLC w 2012 r. 
Obowiązuje od sierpnia 2013 r. 
Konsekwencją ratyfikacji popra-
wek będą odpowiadające im 
zmiany polskiej Ustawy o pracy 
na morzu. O podniesienie stan-
dardów pracy marynarzy konse-
kwentnie od lat walczy Krajowa 
Sekcja Morska Marynarzy i Ryba-
ków NSZZ „S”. Więcej...>>

Olimpiada Solidarności
Tylko do 15 listopada nauczy-

ciele szkół ponadgimnazjalnych 
mogą zgłaszać uczniów i placówki 
do IV edycji ogólnopolskiego kon-
kursu historycznego „Olimpiada 
Solidarności. Dwie dekady historii 
(1970–1990)”. Pierwszy etap kon-
kursu odbędzie się 22 listopada 
w szkołach, które zgłoszą się do 
udziału w konkursie. Będzie pole-
gał na rozwiązaniu testu przygo-
towanego przez organizatorów.

Więcej...>>

Wybory w MOP
Guy Ryder ponownie został 

wybrany na stanowisko dyrektora 
generalnego Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. Jego nowa pię-
cioletnia kadencja rozpocznie się 
w 2017 r. Ryder zapowiedział, że 
chce „wzmacniać sprawiedliwość 
społeczną jako wiodący czynnik 
w kształtowaniu polityki między-
narodowej”. Więcej...>>

Prawo pracy
„Prawo pracy versus korpo-

rzeczywistość” to tytuł I Ogólno-
polskiej Konferencji Prawa Pracy, 
która odbędzie się 15 listopada 
br. na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Gdańskiego. 
Jednym z patronów wydarzenia 
jest Region Gdański NSZZ „S”.
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Pytania do rządu Naszym
ZDANIEM

PODWYŻSZYĆ 
STANDARDY

Ostatni śmier-
telny wypa-
dek na jednej 
z budów 
w Gdańsku, 
kolejny na 
Pomorzu, 
nasuwa py-

tania dotyczące standardów 
warunków i bezpieczeństwa 
pracy w budownictwie.

Nie jest tajemnicą, że 
w przypadku wielu firm
budowlanych większość 
lub wszyscy pracownicy 
pochodzą z państw byłego 
bloku wschodniego, głównie 
z Ukrainy. W większości są 
oni zatrudniani na podstawie 
oświadczeń pracodawców. 
Nikt nie kontroluje ich kwali-
fikacji i uprawnień zawodo-
wych, umiejętności obsługi 
maszyn i urządzeń. Zatrudnia-
ni są najczęściej z najniższymi 
stawkami wynagrodzeń, 
często poza granicami Polski 
lub wręcz nielegalnie. Są kło-
poty z nadzorem warunków 
ich pracy.

Te wszystkie czynniki skła-
dają się na obniżanie standar-
dów bezpieczeństwa pracy 
w sektorze budowlanym.

Związkowcy z sektorów bu-
dowlanego i drogowego ape-
lują m.in. o to, aby ograniczyć 
lub uporządkować zatrudnia-
nie obcokrajowców. Zmianą 
w kierunku podniesienia stan-
dardów mogłoby na przykład 
być wprowadzenie zasady, 
że minimalne wynagrodzenie 
pracowników z zagranicy 
musi wynosić przeciętną płacę 
w sektorze przedsiębiorstw. 
To zapobiegłoby dumpingowi 
płacowemu, który obniża 
standardy pracy. Apelujemy 
także o kompleksową kontrolę 
inspekcji pracy w sektorze 
budowlanym.

Na koniec warto przypo-
mnieć, że w każdym zakładzie 
pracy, w którym funkcjonują 
związki zawodowe, można 
powołać społeczną inspekcję 
pracy. To także istotne narzę-
dzie, które można wykorzystać 
do kontroli warunków pracy 
i bezpieczeństwa pracy.

Zbigniew Kowalczyk

Więcej Ukraińców

Wiceminister infrastruktury 
i budownictwa Kazimierz Smoliń-
ski był gościem Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” 7 listopa-
da 2016 r. Przedstawiciel rządu 
zaprezentował m.in. program 
„Mieszkanie+”. Jego zdaniem 
powodzenie projektu w dużej 
mierze zależy od zaangażowania 
samorządów. Kazimierz Smoliński 
poinformował o przywracaniu zli-
kwidowanych przez rząd PO-PSL, 
także na Pomorzu, placówek 
Poczty Polskiej oraz działaniach 
na rzecz poprawy warunków pra-
cy pocztowców.

Zbigniew Kowalczyk z Prezy-
dium ZRG NSZZ „S” spytał, kie-
dy zaczną w pełni obowiązywać 
zasady ustawy o zamówieniach 

publicznych dotyczące warunków 
przetargów publicznych. W pro-
cedurach przetargowych wciąż 
najważniejsze jest kryterium ceny, 
a nie klauzule społeczne. Padały 
też pytania dotyczące przywró-
cenia wieku emerytalnego i po-
wiązania przejścia na emeryturę 
od stażu pracy. – Nie zrobimy 
wszystkiego naraz – asekurował 
się wiceminister.

O pracach Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w Gdańsku opowie-
dział jej członek, Krzysztof Żmu-
da. Decyzją rady w kilku pomor-
skich szkołach zostaną otwarte 
nowe kierunki kształcenia, m.in. 
w zawodach szkutnika, fototech-
nika, technika automatyka.

Więcej...>>

Rośnie liczba pracowników 
z byłego obszaru Związku So-
wieckiego, głównie Ukrainy, Bia-
łorusi i Rosji, zatrudnianych przez 
pomorskich pracodawców. Coraz 
częściej także obcokrajowcy de-
cydują się na dłuższy pobyt na 
Pomorzu.

W 2015 r. pracodawcy na Po-
morzu złożyli 24 745 oświadczeń 
o zamiarze zatrudnienia obywa-
teli Ukrainy, wobec tylko 5515 
w roku 2014. W 2016 r. ta liczba 
może wzrosnąć już do 35-40 ty-
sięcy. Przypomnijmy, że na pod-
stawie oświadczenia pracodawcy 
o zamiarze powierzenia pracy 

cudzoziemcowi obywatele Biało-
rusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, 
Federacji Rosyjskiej, Republiki 
Armenii i Ukrainy mogą podej-
mować pracę do sześciu miesięcy 
bez obowiązku uzyskiwania ze-
zwolenia.

Obcokrajowcy ze Wschodu 
coraz częściej przedłużają pobyt 
w Polsce. Od 2014 r. do listopada 
2016 r. na Pomorzu złożyli 1118 
wniosków o wydanie karty stałe-
go pobytu.

Niestety, pracownicy z Ukrainy 
najczęściej są zatrudniani na tzw. 
umowy śmieciowe, co niszczy ry-
nek pracy. Więcej...>>

W październiku 2016 r. stopa 
bezrobocia na Pomorzu wyniosła 
7,2 proc. Oznacza to spadek o 0,1 
proc. w porównaniu z miesiącem 
wcześniejszym – wynika ze wstęp-
nych danych opublikowanych 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. W tym cza-
sie liczba osób bez pracy spadła 

z 63,4 tys. do 62,8 tys. O ponad 
1300 (14, proc.) spadła za to liczba 
oferowanych przez pracodawców 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji 
zawodowej. W skali kraju stopa 
bezrobocia w październiku 2016 r. 
wyniosła 8,2 proc. (o 1,4 mniej niż 
rok wcześniej) i była najniższa od 
1991 roku. Więcej...>>

Bezrobocie spada

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-nszz-solidarnosc-nie-zrobimy-wszystkiego-naraz
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/coraz-wiecej-pracownikow-z-ukrainy-na-pomorzu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/olimpiada-solidarnosci-konkurs-ogolnopolski
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/marynarze-wzmocnieni-w-dochodzeniu-wyplat
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/57432
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-najnizsze-od-25-lat-2


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

TOMASZ BARANOWSKI, sekretarz OM NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji 
woj. pomorskiego

– „Solidarność” w Policji tworzą ludzie, dla których 
najważniejsze jest dobro pracowników. Działamy soli-
darnie dla poprawienia sytuacji wszystkich, a w szcze-
gólności dla najbardziej potrzebujących pomocy 

związku. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w Policji wynagrodzenia 
pracowników cywilnych od ośmiu lat są prawie na tym samym pozio-
mie, a co za tym idzie sytuacja materialna wielu naszych pracowników 
jest niezwykle trudna i wciąż się pogarsza.

HISTORIA tak było

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

iBiS NR 45 (296) 9 LISTOPADA 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

Dobiegają końca prace nad moją ustawą do-
tyczącą obniżenia wieku emerytalnego. Jeszcze 

w tym roku, tak jak zresztą deklarowała pani 
premier, ta ustawa zostanie uchwalona.

Prezydent Andrzej Duda, 
06.11.2016 r.

ZAPYTAJ prawnika

OPODATKOWANIE  
ZNIESIENIA 
WSPÓŁWŁASNOŚCI 

Wywieś flagę!

Zagadnienie:
Dwóch braci odziedziczy-

ło w 2014 roku nieruchomość. 
W 2015 roku, w wyniku orzecze-
nia sądowego dochodzi do znie-
sienia współwłasności i sąd przy-
znaje nieruchomość na własność 
Pana A, a na rzecz Pana B nakazu-
je spłatę odpowiadającą wartości 
udziału w nieruchomości wspól-
nej. Czy Pan B jest obowiązany do 
zapłaty podatku skoro otrzymał 
pewną sumę pieniędzy w zamian 
za zbycie udziału?

Odpowiedź:
W tej sytuacji TAK.
Z tytułu odpłatnego zbycia 

udziału w nieruchomości przed 
upływem 5 lat od daty nabycia, 
Pan B będzie zobowiązany do za-
płaty podatku dochodowego od 
osób fizycznych.

Ważne!!!
Okres 5 lat liczy się od końca 

roku podatkowego, w którym 
zbywana nieruchomość zosta-
ła nabyta, czyli w tej sytuacji od 
końca roku kalendarzowego od 
dnia nabycia spadku.

Termin do złożenia zeznania 
PIT-39 upłynął 30 kwietnia 2016 
roku. W tym terminie też Pan B 

był zobowiąza-
ny do zapłaty po-
datku w wysokości 
19% dochodu (różnica 
pomiędzy przychodem 
a kosztami jego uzyskania).

Ulga mieszkaniowa!!!
Pan B nie zapłaci podatku, jeśli 

dochód z odpłatnego zbycia nie-
ruchomości przeznaczy na własne 
cele mieszkaniowe. Do wydatków 
na własne cele mieszkaniowe za-
licza się m.in. wydatki na: nabycie 
budynku mieszkalnego lub grun-
tu pod jego budowę, nabycie 
spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego, 
a także na budowę, adaptację czy 
też remont własnego budynku 
mieszkalnego bądź lokalu miesz-
kalnego. Zamiar przeznaczenia 
dochodu – na cele mieszkanio-
we (jako zwolnione z opodatko-
wania) niezależnie od tego, czy 
wydatki na cele mieszkaniowe 
zostały już poniesione czy dopie-
ro będą, w okresie 2 lat, licząc od 
końca roku podatkowego, w któ-
rym uzyskany był przychód, nale-
ży zgłosić w zeznaniu PIT-39.
Stan prawny na 9.11.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Narodowe Święto Niepodległo-
ści obchodzone jest co roku 11 li-
stopada, dla upamiętnienia roczni-
cy odzyskania niepodległości przez 
Polskę w 1918 r., po 123 latach 
rozbiorów. W dniu 11 listopada 
zakończyła się I wojna światowa 
(w wyniku kapitulacji Niemiec na 
froncie zachodnim), jednak dla 
wyboru tej daty przesądzające 
było przejęcie tego dnia władzy 
wojskowej w Polsce przez Józefa 
Piłsudskiego. 

Pamiętajmy, że odzyskiwanie 
niepodległości nie było jednora-
zowym wydarzeniem, ale długim 
procesem. I tak już 5 listopada 
1916 r. został wydany akt gwa-
rantujący powstanie Królestwa 
Polskiego w bliżej nieokreślonych 
granicach. 14 stycznia 1917 r. roz-
poczęła działalność Tymczasowa 
Rada Stanu, a 12 września tego 
samego roku rolę głowy państwa 
powierzono Radzie Regencyjnej.

7 października 1918 r. Rada 
Regencyjna ogłosiła niepodle-
głość Polski. 10 listopada 1918 r. 
do Warszawy z więzienia w Mag-
deburgu przybył Józef Piłsudski. 
Dzień później Rada Regencyjna 
przekazała mu władzę wojskową 
i mianowała Naczelnym Dowódcą 
Wojsk Polskich. 14 listopada Rada 

Regencyjna się rozwiązała, a cała 
władza została przekazana Piłsud-
skiemu.

Dzień 11 listopada ustanowiono 
świętem państwowym dopiero 23 
kwietnia 1937 roku. Przed II wojną 
światową święto było obchodzone 
zatem tylko dwukrotnie. Po II woj-
nie światowej komuniści święto 11 
listopada zastąpili dniem 22 lipca, 
w rocznicę ogłoszenia Manifestu 
PKWN. Ponownie świętowanie 11 
listopada jako Święta Niepodległo-
ści przywrócono 15 lutego 1989 r.
Czytaj, jak opozycja w PRL świę-
towała 11 listopada...>>

Józef Piłsudski

W piątek 11 listopada obchodzić 
będziemy 98 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Z roku 
na rok coraz bardziej popularną for-
mą uczczenia Święta Niepodległości 
są parady i biegi uliczne. Tradycyjnie 
nie zapomnijmy także o podstawo-
wej formie zamanifestowania naszej 
miłości do Ojczyzny, czyli wywiesze-
niu biało-czerwonej flagi.

Udział w uroczystościach 11 
listopada – przemarszach, uroczy-
stych mszach św. za ojczyznę, skła-
daniu kwiatów pod pomnikami 
itp. – to manifestacja patriotyzmu, 
miłości do Polski oraz szacunku dla 
wysiłku i ofiary naszych przodków,
którzy uczestniczyli w dziele odro-
dzenia państwa polskiego.

Odwołania dyrektora Ope-
ry Bałtyckiej Warcisława Kunca 
domagają się związkowcy z tej 
instytucji. List do marszałka wo-
jewództwa pomorskiego, organu 
nadzorującego funkcjonowanie 
opery, wystosowały działające 
w teatrze związki zawodowe, 
w tym zakładowa „S”. Artyści 
i pracownicy obsługi zarzucają 

dyrektorowi m.in. próby zmiany 
regulaminu wynagradzania i or-
ganizacji pracy w dni wolne bez 
konsultacji ze związkami zawodo-
wymi, nieprawidłowe zarządza-
nie, brak długoterminowych pla-
nów repertuarowych i sprzedaży, 
przyjmowania artystów baletu 
bez podpisania umów o pracę.

Więcej...>>

Spór w operze

Dwóch obcokrajowców zgi-
nęło 2 listopada 2016 r. w wyni-
ku wypadku na jednej z budów 
na gdańskiej Morenie. Gdy pra-
cownicy znajdowali się na rusz-
towaniu na wysokości II piętra, 
spadł na nich betonowy balkon. 
Obywatel z Mołdowy zginął na 

miejscu, obywatel Ukrainy zo-
stał ciężko ranny i zmarł w szpi-
talu. Coraz częściej pojawiają 
się opinie kwestionujące bezpie-
czeństwo pracy na budowach, 
na których większość pracow-
ników pochodzi zza wschodniej 
granicy.

Groźne budowy

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/11-listopada-w-prl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dyrektor-opery-baltyckiej-musi-odejsc-chca-tego-artysci-zwiazkowcy
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