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

119,2 tys.zł
Taka „wierszówka” trafiła w 2013 r. z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji do 
Agory, wydawcy „Gazety Wyborczej”  za „usługę publikacji artykułu dotyczącego 
cyfryzacji telewizji naziemnej w dzienniku ogólnopolskim”. Zmiana polityczna 
to rzeczywiście zamach… na finanse GW.
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Związkowcy o rządzie
Związkowcy mają uwagi do 

rządowych planów. Przekazywali je 
podczas spotkania gdańskich i so-
pockich organizacji związkowych 
27 stycznia 2016 r. Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG, przedstawił 
informacje ze spotkania przewod-
niczących regionów i sekretariatów 
branżowych „S” z parlamenta-
rzystami PiS i wiceministrami Sta-
nisławem Szwedem i Marcinem 
Zielenieckim. Najwięcej emocji 
związkowców wzbudziły planowa-
ne zmiany w systemie emerytal-
nym oraz start programu „Rodzina 
500+”. Więcej…>>

W MEN ze 
związkowcami

Minister edukacji Anna Zalew-
ska spotkała się z przedstawicielami 
związków zawodowych z Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S”, ZNP i FZZ 21 stycznia br. Rozmo-
wy dotyczyły przygotowanej przez 
MEN nowelizacji Karty nauczyciela, 
która przewiduje m.in. likwidację 
tzw. godzin karcianych i zmianę za-
sad prac komisji dyscyplinarnych dla 
nauczycieli. Więcej…>>

Grzech wobec państwa
Nie będzie debaty o Polsce na 

forum Zgromadzenia Parlamentar-
nego Rady Europy. Zabrakło wyma-
ganej większości 2/3 głosów. Dwo-
je posłów PO, Agnieszka Pomaska, 
posłanka z Gdańska i Andrzej Halic-
ki, głosowało za szkodzącą Polsce 
dyskusją w Radzie Europy o rzeko-
mych zagrożeniach dla demokracji 
w naszym kraju.  Więcej…>>

INSPEKTOR GIEDROJĆ

W Radzie Dialogu Społeczne-
go wkrótce dyskutowana będzie 
propozycja przyznania inspekto-
rom inspekcji pracy uprawnienia 
do zamiany pracownikom umów 
cywilnoprawnych na umowy 
o pracę w drodze decyzji admini-
stracyjnej, gdy ocenią, iż umowa 
cywilnoprawna została zawarta 
z naruszeniem przepisów prawa 
pracy. Poinformował o tym wice-
minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Stanisław Szwed.

Nowela ustawy o PIP, pozwa-
lająca podważać umowy cywil-
noprawne inspektorom pracy, 
stanowiłaby „rewolucję”. Obecnie 
inspektor występuje z powódz-
twem o ustalenie istnienia sto-
sunku pracy do sądu pracy. Gdy 
uprawnienie wydawania decyzji 
zostanie przyznane inspektorowi 

Roman Giedrojć, przewodniczą-
cy KZ NSZZ „S” w Okręgowym 
Inspektoracie PIP w Gdańsku, 
jest najpoważniejszym kandy-
datem na szefa Państwowej 
Inspekcji Pracy. Otrzymał 
pozytywną rekomendację Rady 
Ochrony Pracy.
Roman Giedrojć jest kierownikem 
słupskiej Delegatury Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Gdańsku, radnym 
pomorskiego Sejmiku, był posłem 
AWS, w latach 2006-2008 pełnił 
funkcję zastępcy głównego inspek-
tora pracy, autor przepisów o decyzji 
nakazowej w zakresie wypłat wyna-
grodzeń. Powołania dokona marsza-
łek Sejmu Marek Kuchciński.

– Postawię na pozytywne od-
działywanie inspekcji pracy w za-
kresie warunków pracy i wysoką 
specjalizację inspektorów. Chcę 
wrócić do praktyki, w której wy-
specjalizowany inspektor, uzbrojo-
ny w legitymację PIP, będzie wcho-
dził do zakładu pracy, by dokonać 
kontroli i być skutecznym. Przecież 
inspektorzy zderzają się w swej 

pracy z prawnikami korporacji. 
Muszą mieć więc wystarczającą 
wiedzę, by stawić im czoła. Nie je-
steśmy przeciwnikami pracodaw-
ców. Tych przestrzegających prawa 
w zakresie umów o pracę będzie-
my chwalić – powiedział nam Ro-
man Giedrojć, pytany o priorytet 
swej działalności.

Do Rady Ochrony Pracy 11 
stycznia 2016 r. został powoła-
ny jako jej przewodniczący poseł 
Janusz Śniadek. NSZZ „S” repre-
zentuje Bogusław Motowidełko.

Więcej...>>

Rewolucja w inspekcji

pracy, to postępowanie będzie 
się toczyło w trybie administracyj-
nym. Decyzja administracyjna ma 
charakter władczy, czyli inspektor 
ocenia i wydaje decyzję. Ewentu-
alnie to sąd administracyjny bę-
dzie orzekał o zasadności decyzji 
wydanej przez inspektora pracy.

Nastąpi też zwiększenie częstotli-
wości kontroli PIP. Odbywają się one 
w przeciętnym zakładzie raz na… 
dwadzieścia lat. Trudno się dziwić, 
że kontrole są mało skuteczne.

Teraz inspektorzy będą mogli 
wchodzić do firm bez zapowiedzi.
Do tej pory inspektorzy PIP musieli 
informować przedsiębiorcę z sied-
miodniowym wyprzedzeniem, co 
umożliwiało nieuczciwym przed-
siębiorcom tuszowanie naruszeń 
prawa. Zobacz też opinię prawną 
na str. 2. Więcej...>>

Do Rzą-
dowego Cen-
trum Legislacji 
trafił projekt
zmian w ko-
deksie pracy 
wymagający 
zawarcia na 

piśmie umowy o pracę przed 
jej podjęciem. Jest to zmia-
na konieczna i wielokrotnie 
postulowana w dorocznych 
sprawozdaniach głównego in-
spektora pracy. Projekt został 
złożony w poprzedniej kaden-
cji, ponad dwa lata temu. To, 
że nie znalazł wówczas finału
jako zapis kodeksowy, jest jed-
nym z przykładów hipokryzji 
PO. 

Praca na czarno, następ-
stwo „syndromu pierwszej 
dniówki”, była w Polsce półle-
galna. Dotychczasowe przepi-
sy pozwalają w razie kontroli 
na tłumaczenie pracodawcy, 
iż pracownicy nie posiadają 
umów o pracę, ponieważ jest 
to ich pierwszy dzień, w któ-
rym zostali dopuszczeni do 
pracy.

Zmiana umożliwi inspek-
torom pracy stwierdzanie nie-
legalnego zatrudniania pra-
cowników, jeśli okaże się, że 
praca jest wykonywana przez 
osoby, z którymi nie zawarto 
pisemnych umów. Umocnienie 
roli inspekcji pracy jest kwestią 
woli politycznej, by skutecznie 
egzekwować przepisy prawa.

Minimalna stawka 12 zło-
tych brutto za godzinę na 
umowie zleceniu to też krok 
w dobrym kierunku. Płaca 
minimalna osoby pracującej 
osiem godzin dziennie „na zle-
ceniu” będzie nieco wyższa 
niż pensja minimalna, wyni-
kająca z jej podziału przez licz-
bę godzin roboczych. To pozor-
na sprzeczność. Wyższa stawka 
za godzinę przy umowie zlece-
niu zachęci pracodawców do 
jej zamiany na umowę o pracę. 
Zniechęci tym samym praco-
dawców, szukających w ten 
sposób oszczędności, do stoso-
wania pozakodeksowych form 
zatrudnienia.

Fragment rozmowy  
z Januszem Śniadkiem, 

posłem PiS, która ukaże się 
w lutowym  

„Magazynie Solidarność”

SYNDROM 
PIERWSZEJ 
DNIÓWKI

PRZEKAŻ 1 PROCENT!
Można już składać 

rozliczenia podatkowe 
za rok 2015, a jedno-
cześnie przekazać 1 
proc. swojego podatku 
na Pomorską Funda-

cję Edukacji i Pracy, prowadzącą m.in. 
Fundusz Stypendialny im. NSZZ „S”. 
Udostępniliśmy darmowy program, za 
pomocą którego szybko i łatwo można 
wypełnić deklarację PIT. Więcej...>>
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/roman-giedrojc-z-okregowego-inspektoratu-pip-w-gdansku-zostanie-glownym-inspektorem-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nadchodza-rewolucyjne-zmiany-w-panstwowej-inspekcji-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uwagi-s-rzadowych-planow-czyli-spotkanie-gdanskich-sopockich-organizacji-zwiazkowych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-men-ze-zwiazkowcami-na-temat-projektu-zmian-w-karcie-nauczyciela
http://www.e-pity.pl/program-pity-2014-online0000337122--https:/www.e-pity.pl/oppimg/1764ef13a590964378c47e532adde69d--http:/www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/brak-solidaryzmu-narodowego-grzech-wobec-panstwa


CYTAT tygodnia

Tak naprawdę laureatami tej nagrody są wszy-
scy ci Polacy, którzy poszli do wyborów w prze-

konaniu, że są ludźmi wolnymi i chcą tej 
wolności i w związku z tym chcą dobrej 

zmiany.

prezydent RP Andrzej Duda, 
odbierając laur Człowiek 

Wolności 2015 tygodnika 
„wSieci”  

HISTORIA tak było

WYROKI ZA WOLNOŚĆ

Już w najbliższy poniedziałek ukaże się nowy „Magazyn Solidarność”.  
W numerze m.in.:
 Raport o polityce prorodzinnej 
 Mała ustawa medialna – zmiany w mediach publicznych
 Rozmowa z senatorem Antonim Szymańskim.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

AGNIESZKA OLBROMSKA, skarbnik KZ NSZZ 
„S” w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska

– W przeszłości organizacja zrobiła dużo dobre-
go, udało się wywalczyć wiele ważnych rzeczy. W na-
szej firmie już teraz mamy poczucie, że mamy na coś
wpływ, ponieważ dyrektor konsultuje z nami różne 

ważne rzeczy. Podczas rozmów możemy dogadać się z dyrekcją, która 
okazała się być przychylna związkom zawodowym.

KONTROLA PIP 
BEZ ZAPOWIEDZI 
MOŻLIWA  
W KAŻDEJ FIRMIE

iBiS NR 4 (255) 27 STYCZNIA 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

Nie tylko w przemyśle i handlu, 
ale także w firmach usługowych
inspektorzy pracy będą mogli 
przeprowadzać kontrole bez zapo-
wiedzi. Jak wynika ze stanowiska 
głównego inspektora pracy, nie-
zapowiedziane kontrole możliwe 
będą w każdej firmie, niezależnie
od branży, w której dany praco-
dawca funkcjonuje.

Zmianie uległa dotychczasowa 
interpretacja przepisów obowiązu-
jąca w inspekcji pracy. Przez wiele 
lat inspekcja pracy nie stosowała 
zawiadomień o zamiarze prze-
prowadzenia kontroli. Zmieniło 
się to w 2009 r., wraz z wejściem 
w życie przepisów ustawy o swo-
bodzie działalności gospodar-

czej. Nakazały one 
organom kontroli 
uprzedzać przedsiębiorcę 
o planowanej inspekcji z 7-
-dniowym wyprzedzeniem. Od 
tej pory PIP informację o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli zaczęła 
kierować do firm prowadzących
działalność usługową. Kontrole 
bez uprzedzenia nadal stosowane 
były u przedsiębiorców z sektora 
przemysłowego i handlowego

Nowa interpretacja ma się przy-
czynić do zwiększenia skuteczno-
ści kontroli PIP. Polska była do tej 
pory jedynym krajem w Europie, 
gdzie PIP nie mogła z zaskoczenia 
skontrolować firmy usługowej.

Łukasz Sulej 

Każdy sklep z przychodami po-
wyżej 1,5 mln zł miesięcznie zapłaci 
podatek obrotowy – ujawniło Mi-
nisterstwo Finansów. Resort czyni 
rozróżnienie sprzedawców na tych, 
którzy pracują tylko w tygodniu, i na 
tych, którzy zarabiają w weekendy 
i w święta. NSZZ „S” od lat postulu-
je ograniczanie handlu w niedzielę. 
W piątek, 22 stycznia br. w Kance-
larii Premiera przedstawiciele han-
dlowców i „S” rozmawiali na temat 
podatku od handlu i zakazu handlu 
w niedzielę.

Alfred Bujara, przewodniczący 
Sekretariatu Krajowego Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S”, 
wręczył premier Beacie Szydło ka-
lendarz ze zdjęciem rodziny i na-
pisem „Niedziela dobrem publicz-
nym – chrońmy ją ustawowo!” 
oraz „Mamy prawo do odpoczyn-
ku w niedzielę”. Hipermarkety 
w Polsce prowadzą handel w nie-
dzielę, chociaż w ich ojczyznach, 
w Niemczech i we Francji, w ten 
dzień sklepy są zamknięte.

Ministerstwo Finansów planuje, 
że najwyższa stawka 1,9 proc. ma 
obowiązywać od przychodów ze 
sprzedaży detalicznej prowadzo-
nej w soboty, niedziele i inne dni 
ustawowo wolne od pracy. Może 
to jednak uderzyć w rodzimych 
kupców, którzy prowadzą swoje 
sklepy w ten dzień, o ile uzyskają 
przychód ponad 1,5 mln zł.

Stawka 0,7 proc. obciąży przy-
chód w miesiącu do 300 mln zło-
tych, a stawka 1,3 proc. ma być 
płacona od nadwyżki przychodu 
ponad tę kwotę. Rozwiązanie po-
datkowe jest stosunkowo proste 
i trudne do obejścia.

 Więcej…>>

Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego we wtorek, 
26 stycznia br. przyjęło regulamin 
prac rady. Został ustalony tema-
tyczny podział zespołów robo-
czych pomorskiej WRDS. Będą 
to grupy do spraw gospodar-
ki, w tym gospodarki morskiej, 
spraw społecznych, w tym rynku 
pracy oraz do spraw bezpieczeń-
stwa. Pierwsze posiedzenie rady 
zaplanowano w połowie lutego 
br. Zakres prac rady zostanie też 
poszerzony o rolę mediacyjną. 
Na wniosek Krzysztofa Dośli, 
przewodniczącego ZRG NSZZ 

„S”, WRDS zajmie się konfliktem
pracowniczym w gdańskim DCT. 
Z kolei środowisko rzemieślników 
postuluje wprowadzenie pod jej 
obrady problemu niedofinanso-
wania szkolnictwa zawodowego.

NSZZ „Solidarność”, oprócz 
Krzysztofa Dośli, w pomorskiej 
WRDS reprezentują Bogdan 
Olszewski, sekretarz ZRG, Zbi-
gniew Koban, przewodniczący 
podregionu NSZZ „S” w Kwidzy-
nie (Region Elbląski) i Stanisław 
Szukała, lider Regionu Słupskie-
go naszego Związku.

Rada Dialogu mediatorem

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 
r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. 
Głównym celem nowelizacji jest ograniczenie nieuzasadnionego 
wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Są jeszcze wol-
ne miejsca na szkolenie z zakresu kodeksu pracy. Odbędzie się ono 
w Jastrzębiej Górze w dniach 10-12 lutego br. Pełen harmonogram 
szkoleń na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.

Więcej o szkoleniu...>>

Zmiany w kodeksie pracy – szkolenie

NIE POHANDLUJĄ  
W DZIEŃ ŚWIĘTY

27 stycznia 1982 roku Sąd 
Marynarki Wojennej w Gdyni, pod 
przewodnictwem kmdr. ppor. An-
drzeja Grzybowskiego, w trybie do-
raźnym skazał Mariusza Hinza na 7 
lat, Jana Puczydłowskiego na 5 lat, 
Ryszarda Toczka na 5 lat, Andrzeja 
Klimiuka na 4 lata, Krzysztofa So-
snowskiego na 3 lata więzienia. Ich 
„winą” było to, że jako członkowie 
KZ NSZZ „S”, zorganizowali strajk 
w przedsiębiorstwie „C. Hartwig” 
i nim kierowali. Oskarżał prokurator 
kpt. Zbigniew Antczak.

3 lutego 1982 r. ten sam sąd, 
także pod przewodnictwem A. 
Grzybowskiego, wydał wyroki za 
zorganizowanie strajku w Wyższej 
Szkole Morskiej. Ewa Kubasiewicz 
– skazana na 10 lat więzienia, otrzy-
mała najwyższy wyrok w stanie 
wojennym, Pozostałym wymierzo-
no: Jerzy Kowalczyk i Władysław 
Trzciński – 9 lat, Cezary Godziuk – 6 
lat, Wiesława Kwiatkowska, Jaro-
sław Skowronek, Sławomir Sadow-

ski, Krzysztof Jankowski – po 5 lat, 
a Marek Czachor – 3 lata więzienia.

Sądy siały terror. 1 lutego 1982 
r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowe-
go w Katowicach pod przewodnic-
twem kpt. Antoniego Kapłona ska-
zał dziewięć osób na kary od 3 do 
7 lat więzienia za zorganizowanie 
pod ziemią strajku okupacyjnego 
w KWK „Ziemowit” oraz kontakty ze 
strajkującymi w KWK „Piast”. 2 lute-
go 1982 r. Sąd Wojewódzki w Kato-
wicach pod przewodnictwem Jana 
Góry skazał pięć osób na kary od 
4,5 roku do 7 lat za zorganizowa-
nie strajku w Hucie Katowice. Taka 
była cena upominania się o prawa 
obywatelskie.

Sędziowie i prokuratorzy nie 
ponieśli konsekwencji za sprzenie-
wierzenie się niezawisłości. Sądow-
nictwo nie dokonało samooczysz-
czenia. Z sądownictwa usunięty 
został tylko sędzia K. Zieniuk, pra-
cował później jako radca prawny 
w jednym ze starostw. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pis-proponuje-opodatkowanie-marketow-wprowadzenie-wolnych-od-handlu-niedziel
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