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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Rabaty na stacjach 
LOTOS

Kontynuujemy akcję wyda-
wania kart rabatowych na paliwo 
dla członków NSZZ „Solidarność”. 
Każda z osób pragnąca otrzymać 
kartę LOTOS musi najpierw wy-
robić elektroniczną legitymację 
członkowską NSZZ „S”. Następnie 
należy wyrobić kartę rabatową 
LOTOS BIZNES – wnioski zbierają 
macierztyste organizacje związko-
we. Więcej...>>

Pracodawca Przyjazny 
30 listopada mija termin 

składania zgłoszeń do XI edycji 
Konkursu „Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom”. Kandydatów 
zgłaszają podstawowe jednostki 
organizacyjne „S”. Komisja Certy-
�kacyjna dokona oceny zgłoszeń
biorąc pod uwagę przestrzeganie 
prawa pracy, zawieranie układów 
zbiorowych pracy, zatrudnianie 
pracowników na czas nieokreślo-
ny, uzwiązkowienie oraz funkcjo-
nowanie rady pracowników. 

Wciąż ubodzy krewni
Siła nabywcza statystycznego 

Polaka to 7228 euro na rok. To jest 
tylko połowa europejskiej średniej. 
W 2018 roku Europejscy konsu-
menci dysponują średnią siłę na-
bywczą w wysokości 14 292 euro 
na mieszkańca. Porównanie portfeli 
daje Polsce 29 lokatę w europejskim 
rankingu. 

30-krotność 
niezgodna 
z Konstytucją

Nowelizacja przepisów doty-
czących zniesienia górnego limitu 
składek na ZUS jest niezgodna z 
ustawą zasadniczą – uznał Trybu-
nał Konstytucyjny. Trybunał zaj-
mował się tą sprawą na wniosek 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Wątpliwości prezydenta wzbudziło 
głosowanie senatu nad ustawą – 
głosowało tylko 48 senatorów oraz 
sposób procedowania nad ustawą. 
Zdaniem „Solidarności” ustawa nie 
była przedmiotem szczegółowych 
obrad Rady Dialogu Społecznego.

„Tak” dla Pracowniczych Planów Kapitałowych
Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał ustawę o Pracowniczych 
Planach Kapitałowych. Wej-
dzie ona w życie od 1 stycznia 
przyszłego roku. Największe 
firmy zatrudniające ponad 
250 pracowników mają zacząć 
stosować nowe przepisy o 
PPK od 1 lipca 2019 r., pozo-
stałe będą wcielać je w życie 
stopniowo.

 Celem PPK jest zapewnienie 
bezpieczeństwa �nansowego
Polaków w okresie emerytalnym 
oraz budowa rodzimego kapitału.  

System zakłada, że do PPK zostaną 
zapisani wszyscy pracujący Polacy 
w wieku od 19 do 55 lat, czyli 11 
milionów osób – 9 milionów pra-
cujących w sektorze prywatnym, 
2 miliony w sektorze publicz-
nym. Zapis będzie automatyczny 
(z możliwością rezygnacji z pro-
gramu). By nie uczestniczyć w PPK, 
trzeba będzie złożyć odpowiednie 
dokumenty w miejscu zatrudnie-
nia. Taką deklarację trzeba będzie 
składać co dwa lata.

Pracodawcy będą musieli za-
pewnić PPK i znaleźć �rmę (fun-
dusz), która zajmie się zarządza-

– Głównym celem noweliza-
cji ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedzielę i święta jest uniemożli-
wienie korzystania przez sklepy ze 
statusu placówki pocztowej, tak jak 
to robią obecnie sklepy Żabka. Jest 
to przeciwdziałanie nieuczciwej 
konkurencji – mówi przedstawiciel 
wnioskodawcy poseł PiS Janusz 
Śniadek.  Projekt w tej sprawie tra�ł
20 listopada do Sejmu. W obowią-
zującej ustawie o zakazie handlu 
w niedziele i święta jednym z wyjąt-
ków, które nie są objęte zakazem, są 
placówki pocztowe. Niestety, nie-

którzy pracodawcy wykorzystują tę 
furtkę w przepisach. Druga istotna 
zmiana dotyczy kwestii, kto w dni 
wolne może sprzedawać w skle-
pie oprócz właściciela. – W pro-
jekcie znalazł się wykaz dotyczący 
stopnia pokrewieństwa osób bę-
dących rodziną właściciela, który 
uprawnia te osoby do sprzedaży 
w dni ustawowo wolne od handlu 
– dodaje Janusz Śniadek. Niestety, 
w projekcie nie znalazły się zapisy, 
postulowane przez NSZZ „Solidar-
ność” dotyczące wydłużenia tzw. 
doby pracowniczej w weekendy. 

Przeciwdziałałoby to praktykom 
niektórych sieci handlowych, które 
wprowadziły, niczym nieuzasad-
nione, niekorzystne dla pracow-
ników gra�ki pracy. I tak  pracow-
nicy wychodzą w sobotę z pracy 
tuż przed północą, gdy zwłaszcza 
w mniejszych miejscowościach nie 
funkcjonuje już żadna komunikacja 
miejska i przychodzą do pracy tuż 
po godzinie 24 w nocy z niedzieli 
na poniedziałek. Związek chciałby 
wprowadzenia doby trwającej od 
godziny 22 w sobotę do 5 rano 
w poniedziałek. 

niem pieniędzmi. Od momentu 
zapisu od pensji pracownika 
będzie pobierany procent. Ma to 
być 2 procent z pensji brutto – po-
bierane od pensji netto. Przykład 
– zarabiając minimalne 3000 zł 
brutto, na PPK przeznaczymy 60 zł 
miesięcznie. Na miesięczną skład-
kę zrzuci się też pracodawca. On 
w podstawowej wersji dołoży od 
siebie 1,5 proc., liczone również 
od pensji brutto (czyli 45 zł). Co 
roku do oszczędności dorzuci się 
państwo z podatków współoby-
wateli w kwocie 240 zł (20 zł mie-
sięcznie).

Sklep to nie poczta

Od poniedziałku 19 listopada 
br. trwa protest związków zawo-
dowych działających wśród pra-
cowników pomocy społecznej.  
„Czarny tydzień w pomocy spo-
łecznej” polega przede wszystkim 
na o�agowaniu budynków i lokal-
nych manifestacjach. Pracownicy 
socjalni do piątku będą przycho-
dzić do pracy ubrani na czarno. 
W proteście biorą udział również 
organizacje NSZZ „Solidarność” z 
naszego Regionu.

Protestujący żądają spotkania 
z przedstawicielami Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, podczas którego przekażą 
swoje żądania. Domagają się m.in. 
zmian legislacyjnych, w tym zrów-
nania wynagrodzeń w jednost-

Czarny tydzień w pomocy społecznej

kach organizacyjnych pomocy 
społecznej z wynagrodzeniami w 
urzędach gminnych, powiązanej z 
płacą minimalną przejrzystej ścież-
ki awansu zawodowego, dodatko-
wego urlopu wypoczynkowego w 

wymiarze 10 dni rocznie po prze-
pracowaniu 3 lat w zawodzie pra-
cownika socjalnego, asystenta ro-
dziny, gwarancji bezpieczeństwa 
osobistego i cyklicznych szkoleń 
w zakresie bezpieczeństwa.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rabaty-na-stacjach-lotos-dla-czlonkow-solidarnosci


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

5,1 procent
W trzecim kwartale 2018 roku według danych Eurostatu Polska osią-
gnęła najwyższy wzrost PKB pośród krajów europejskich. Na świecie 
Polskę wyprzedziły tylko Wietnam: 6,9%, Chiny: 6,5% i Filipiny: 6,1%. 

WYDARZYŁO SIĘ
 22.11.1920 r. 

Józef Piłsudski nadał 
miastu Lwów Order 
Virtuti Militari za 
jego bohaterską 
obronę przed Ukra-
ińcami na przełomie 
1918/19 r.

 24.11.1644 r. 
W Warszawie od-
słonięto kolumnę 
Zygmunta III Wazy 
– jest to najstarszy 
świecki pomnik 
w stolicy.

 25.11.1764 r. 
W Warszawie 
został koronowany 
ostatni król Polski 
Stanisław August 
Poniatowski. 

Pomnik króla Jana III Sobieskiego

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

1898

Jak ocenia Pan zmiany w ustawie  
o związkach zawodowych?

TOMASZ MUSZYŃSKI, przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w Dovista Polska spółka z o.o.
– Nowelizację ustawy o związkach zawodowych, w czę-
ści dotyczącej rozszerzenia prawa do tworzenia i wstę-
powania do związków zawodowych na grupy pracow-
nicze, które do tej pory nie miały takich uprawnień 
oceniam bardzo dobrze. Moim zdaniem jest to krok 

milowy dla praw pracowniczych. Po pierwsze to, że pracownicy zatrud-
nieni na innych zasadach niż umowa o pracę byli dyskryminowani nie 
mogąc tworzyć swoich organizacji. Po drugie to, że teraz będą oni mogli 
wstępować do związków zawodowych  daje im szanse na lepsze warunki 
pracy. Wiemy, jak to się odbywa w �rmach, gdzie zatrudnienie jest tyl-
ko na umowy cywilno-prawne i pracownik nie ma się do kogo zwrócić o 
pomoc. Zmiany te nie dotyczą bezpośrednio mojej �rmy, gdyż u nas pra-
cownicy zatrudniani są na umowy o pracę, ale już u naszych  podwyko-
nawców ten problem istnieje. Niejednokrotnie na przykład pracownicy 
ochrony zwracali się do mnie o pomoc, teraz będą mogli zakładać swoje 
organizacje związkowe i zadbać o swoje interesy sami. Oczywiście,  jako 
„Solidarność” będziemy pomagać w zakładaniu takich organizacji.
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PYTANIE TYGODNIA
Jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile 
nie pociągają za soba następstw praktycznych. 

Józef Piłsudski po traktacie ryskim z 1921 roku

Kto może należeć do związków 
zawodowych?

„Prawo tworzenia i wstępo-
wania do związków zawodo-
wych przysługuje osobom wy-
konującym pracę zarobkową.” 
(art.2 ust. 1, pkt 1).

W nowelizacji ustawy zapisa-
na została nowa de�nicja osób
podlegających ustawie. I tak obok 
pracownika, pojawia się również 
„osoba świadcząca pracę za wy-
nagrodzeniem na innej podsta-
wie niż stosunek pracy, jeżeli nie 
zatrudnia do tego rodzaju pracy 
innych osób, niezależnie od pod-
stawy zatrudnienia, oraz ma takie 
prawa i interesy związane z wyko-
nywaniem pracy, które mogą być 
reprezentowane i bronione przez 
związek zawodowy”. 

Zgodnie z obecnie obowiązu-
jącymi przepisami ustawy o zwią-
zakch zawodowych osoby wyko-
nujące pracę na podstawie innych 
stosunków prawnych – przede 
wszystkim te, które z zatrudniają-
cym łączy umowa o dzieło, umowa 
zlecenia czy umowa o świadczenie 
usług, do której odpowiednio sto-

suje się przepisy o zleceniu, oraz 
tzw. osoby samozatrudnione – nie 
mogą tworzyć związków zawodo-
wych ani wstępować do nich. Od 1 
stycznia 2019 się to zmieni, także 
te osoby będą mogły wstępować i 
tworzyć związki zawodowe. 

Przed nowelizacją do związ-
ków zawodowych mogli należeć: 
pracownicy, wykonawcy pracy na-
kładczej, emeryci, renciści, osoby 
bezrobotne, osoby odbywające 
służbę zastępczą, a także funkcjo-
nariusze Policji, Straży Granicznej, 
Służby Więziennej, strażacy PSP, 
pracownicy NIK.

Teraz oprócz wyżej wymienio-
nych prawo tworzenia i wstępo-
wania do związków zawodowych 
przysługuje osobom wykonują-
cym pracę zarobkową, i dotyczy 
zarówno polskich obywateli, jak 
i cudzoziemców np.: taksówka-
rzy, osób sprzątających, kurierów, 
ochroniarzy, podwykonawców, 
pracowników agencji pracy tym-
czasowej itp. Zrzeszać mogą się 
również wolontariusze, stażyści 
i inne osoby, które świadczą oso-
biście pracę bez wynagrodzenia.

NOWELIZACJA USTAWY 
O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Wreszcie prawo dla wszystkich

Zapraszamy na spotkanie
W środę, 28 listopada o godz. 17.00 w Sali 

BHP przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6 odbę-
dzie się spotkanie promocyjne najnowszej 
książki Adama Chmieleckiego, politologa 
i wydawcy, współpracownika „Magazynu 
Solidarność” pt. „Solidarni i niepodlegli”. 

Na książkę składa się kilkadziesiąt syl-
wetek działaczy antykomunistycznych z lat 
70. i 80., zarówno tych znanych, jak i nie-
mal kompletnie zapomnianych. Publikacja 
ukazała się w ramach związkowego roku 
„Solidarność dla Niepodległej”. Książkę można 
kupić m.in. w księgarni internetowej Patrioteka.pl 

KSIĄŻKA

20 listopada 1898 roku we 
Lwowie został odsłonięty pomnik 
Jana III Sobieskiego. Ufundowało 
go miasto Lwów, a stanął na skwe-
rze na Wałach Hetmańskich, naj-
bardziej reprezentacyjnym space-
rowym ciągu Lwowa. Jedyny król 
polski, pochodzący z najbliższych 
okolic Lwowa przedstawiony zo-
stał w narodowym stroju, w żu-
panie i kontuszu, na wspiętym 
rumaku, przeskakującym obalone 
działo, kosz faszynowy i strza-
skaną lawetę. Postać króla była 
zwrócona twarzą na południowy 
wschód, skąd najczęściej nadcho-
dziło niebezpieczeństwo dla Lwo-
wa. W lipcu 1944 roku Lwów został 
zajęty przez Związek Sowiecki. Po-
stać króla miała być przerobiona 
na hetmana-buntownika Bohdana 
Chmielnickiego, jednak w 1950 r. 
sowiecka Ukraina przekazała po-
mnik władzom polskim. Do 1965 
roku pomnik stał w parku w war-
szawskim Wilanowie, po czym 

przewieziono go do Gdańska. 
Ustawiono go na jednym z głów-
nych placów Starego Miasta – Tar-
gu Drzewnym. Oryginalna tablica 
z tekstem „Królowi Janowi III mia-
sto Lwów” została zamontowana 
dopiero po 1989 roku. Trudno dzi-
siaj wyobrazić sobie Targ Drzewny 
bez konnego pomnika króla Jana 
III Sobieskiego upamiętniającego 
jego wiedeńską wiktorię. Niektó-
rzy gdańszczanie mają w familij-
nych zbiorach swoje zdjęcia z lat 
30. ubiegłego stulecia przy tym 
pomniku. Tyle, że wykonane… we 
Lwowie, na Wałach Hetmańskich.
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 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o związkach 
zawodowych. W kolejnych numerach IBIS-a omawiać będziemy najważ-
niejsze zmiany.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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