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

500 złotych
Taki nominał będzie miał banknot z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego,  
który w lutym br. zostanie wprowadzony do obiegu.iBiS
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Stoczniowy głos
25 stycznia br. odbyło się w Gdań-

sku posiedzenie Rady Sekcji Krajowej 
Przemysłu Okrętowego NSZZ „S”, 
na którym oprócz spraw formalnych 
omówiono przygotowania do spo-
tkania Zespołu ds. Przemysłu Stocz-
niowego, którego głównymi temata-
mi będą: sytuacja Stoczni Marynarki 
Wojennej, stan zaawansowania prac 
wdrożenia ustawy o aktywacji prze-
mysłu stoczniowego oraz utrzyma-
nie i możliwości rozwoju potencjału 
polskich stoczni.

ECS 
nie dla działacza WZZ

Spór o kształt ideowy ECS spo-
wodował zablokowanie Krzyszto-
fowi Wyszkowskiemu, działaczowi 
WZZ Wybrzeża, miejsca w Radzie 
programowej tej instytucji. Na 
powołanie Wyszkowskiego wska-
zanego przez wicepremiera Piotra 
Glińskiego nie godzi się prezy-
dent Gdańska Paweł Adamowicz. 
W skład Rady ECS wchodzą przed-
stawiciele prezydenta Gdańska, 
ministra kultury i dziedzictwa na-
rodowego, samorządu wojewódz-
twa, NSZZ „S”, Fundacji Centrum 
Solidarności, Lecha Wałęsy oraz 
przewodniczący Kolegium Histo-
ryczno-Programowego. 

Więcej…>>

Przekaż 1 procent!

ZFŚS na wniosek
Wraz z początkiem roku w ko-
deksie pracy wprowadzono 
zmiany przepisów dotyczących 
regulaminu wynagradzania, 
wydawania świadectw pracy, 
tworzenia ZFŚS, wprowadzania 
regulaminu pracy i odwołania 
do sądu pracy.

Zmiany w prawie pracy były 
wiodącym tematem środowego 
spotkania związkowych liderów 
gdańskich i sopockich organizacji 
„S”. Wykład na ten temat wygło-
sił dr Waldemar Uziak, szef Działu 
Prawnego Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”.

Regulamin wynagradzania
Nowe przepisy zawarte zo-

stały w art. 771 i art.772 (nowy § 
1). Pracodawca zatrudniający co 
najmniej 50 pracowników, nie-
objętych zakładowym układem 
zbiorowym pracy ani ponadza-
kładowym układem zbiorowym 
pracy, ustala warunki wynagra-
dzania za pracę w regulaminie 
wynagradzania. Pracodawca 
zatrudniający co najmniej 20 
i mniej niż 50 pracowników, przy 
braku UZP, ustala warunki wyna-
gradzania za pracę w regulaminie 
wynagradzania, o ile zakładowa 
organizacja związkowa wystąpi 
z wnioskiem o jego ustalenie.

Świadectwo pracy
W art. 97, nowe brzmienie 

otrzymał § 1, który stanowi, iż 
w związku z rozwiązaniem lub 
wygaśnięciem stosunku pracy 
pracodawca jest obowiązany nie-
zwłocznie wydać pracownikowi 
świadectwo pracy, jeżeli nie za-
mierza nawiązać z nim kolejnego 
stosunku pracy w ciągu 7 dni od 
dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
stosunku pracy.

Regulamin pracy
W myśl nowego brzmienia art. 

104 pracodawca zatrudniający co 
najmniej 50 pracowników wpro-
wadza regulamin pracy, chyba że 
obowiązują postanowienia UZP, 
ale po zmianie § 2 pracodawca za-
trudniający mniej niż 50 pracow-
ników może, ale nie musi wpro-
wadzić regulaminu pracy. Dodano 
więc § 3: Pracodawca zatrudniają-

cy od 20 i mniej niż 50 pracowni-
ków wprowadza regulamin pra-
cy, jeżeli zakładowa organizacja 
związkowa wystąpi z wnioskiem 
o jego wprowadzenie.

Fundusz socjalny
Ważne! Zmieniły się zasady 

tworzenia Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych. Praco-
dawca, który zatrudnia mniej niż 
50 pracowników w przeliczeniu 
na etaty nie będzie miał obowiąz-
ku tworzenia ZFŚS. Dotychczas 
obowiązek tworzenia ZFŚS miały 
firmy zatrudniające powyżej 19
osób. Zatem powstanie lub utrzy-
manie ZFŚS w mniejszej firmie
zależy od złożenia odpowiednie-
go wniosku do pracodawcy przez 
organizację związkową. Wniosek 
ten będzie bezwzględnie wiążą-
cy. Należy o to zadbać do końca 
stycznia. Więcej…>>

Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, organizacji założonej 
przez Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” i Związek Pracodawców Forum 

Okrętowe.
Więcej na temat Fundacji można się 

dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Roman Giedrojć, 
główny inspektor pracy.

Główny inspektor pracy Ro-
man Giedrojć zapowiada sku-
teczne zwalczanie patologii 
rynku pracy. Na celowniku 59 
inspektorów pracy, jako ich za-
danie priorytetowe, znajdzie 
się sprawdzenie czy minimalna 
13-złotowa stawka godzinowa 
jest wypłacana zleceniobiorcom 
i samozatrudnionym. Akcja PIP 
ma uświadomić, że za pracę lub 
świadczenie usług należy wypła-
cać co najmniej minimalne wyna-
grodzenie.

– Zmasowane kontrole ruszą po 
pierwszych wypłatach, czyli w lu-
tym. Musimy wytypować firmy 
do sprawdzenia. Nieoceniona jest 
pomoc związków zawodowych, 
bo mają one większą możliwość 
pozyskiwania informacji o nie-
prawidłowościach oraz kontaktu 
z poszkodowanymi osobami. Dla-
tego cieszy mnie porozumienie 
o współpracy zawarte z NSZZ „So-
lidarność”. Dzięki temu kontrole 
przestrzegania minimalnej stawki 
godzinowej będą efektywniejszą 

Żelazne 13 zł/godz.
– zapowiada Giedrojć na łamach 
Dziennika Gazety Prawnej.

Ta pomoc jest konieczna, gdyż 
niektórzy zatrudnieni sądzą, że 
jeśli zgłoszą się do PIP, to firma
zrezygnuje z ich pracy.

Giedrojć deklaruje, że celem 
PIP jest zapewnienie 13-złotowej 
stawki uprawnionym osobom 
zatrudnionym na zleceniu lub 
na umowie o świadczenie usług. 
W każdym okręgowym inspek-
toracie i terenowym oddziale PIP 
będzie działał inspektor pracy za 
to odpowiedzialny. Oczywiście też 
każdy inspektor pracy przeprowa-
dzający kontrolę, będzie spraw-
dzał też, czy pracodawca wypłaca 
minimalną stawkę.

Jeśli wynagrodzenie będzie 
niższe niż 13 zł za godzinę, bo 
np. firma potrąca kary tylko po to,
żeby obchodzić przepisy, inspek-
tor pracy nałoży mandat lub skie-
ruje wniosek do sądu. A ten może 
nałożyć grzywnę do 30 tys. zł.

Inspektorzy pracy, zabierający 
się za kontrole, mają doświad-

czenie i instrumenty, które umoż-
liwiają ujawnienie wypłat „pod 
stołem”, przy zaniżeniu faktycznej 
liczby godzin pracy, a bez obcią-
żeń składkami i podatkami. Jak? 
Choćby przez analizę grafików,
rozkładu czasu wykonywania obo-
wiązków lub usług, prostym po-
równaniu z liczbą zatrudnionych. 
Inspektorzy będą współpracować 
z ZUS i urzędami skarbowymi przy 
badaniu umów i stawek.
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Uwaga 
W zakładach pracy zatrudniających od 20 do 50 pra-

cowników regulamin wynagrodzeń, regulamin pracy oraz  
ZFŚS - tylko na wniosek organizacji związkowej. W przy-
padku ZFŚS czas zgłoszenia do końca stycznia br.  

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmiany-w-prawie-pracy-fundusz-socjalny-w-sredniej-firmie-na-wniosek
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/godnosc-europejskie-centrum-solidarnosci-zostalo-podporzadkowane-jedynie-slusznej-linii-platformy-obywatelskiej


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

VIOLETTA GRELOWSKA, KZ NSZZ „S” w 
Federal Mogul Bimet SA

– „Solidarność” broni praw pracowniczych, a ja 
chcę mieć realny wpływ na to, co dzieje się w zakładzie 
pracy. To ważne, żeby ludzie wiedzieli, że się o nich 
upominamy, że nie są osamotnieni w swoich proble-
mach. W każdym dziale jest osoba, która reprezentuje 

nasz Związek. Do Związku należy ponad połowa pracowników. Dzięki 
temu mamy wpływ na podejmowane decyzje, które nas dotyczą. To 
sprawia, że chętnie zapisują się do „S” kolejni pracownicy.  

HISTORIA tak było

iBiS NR 4 (307) 25 STYCZNIA 2017
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

Zwyczajne kłamstwo jest nadzwyczaj czę-
stą wadą wśród młodzieży i poważną cho-

robą całego świata. Spotkacie ją zarów-
no u niecywilizowanych plemion, jak 

i w kulturalnych krajach. Mówienie 
prawdy, a w konsekwencji wy-

niesienie człowieka na poziom 
autorytetu, zmienią całko-

wicie charakter człowieka 
i charakter narodu. 

Robert  
Baden-Powell, 

twórca  
skautingu

ZAPYTAJ prawnika

MINIMALNA 
STAWKA 
GODZINOWA

MŁODSZY BRAT „S”
29 stycznia 1981 roku roz-

począł się strajk okupacyjny, pro-
wadzony przez 10 tys. studentów 
łódzkich uczelni, domagających 
się uznania prawa do zrzeszania 
się. Jak powstawał NZS? 2 wrze-
śnia 1980 r. podczas spotkania 
z pracownikami uczelni, na które 
zapraszał prof. Robert Głębocki, 
studenci UG w auli Wydziału Ma-
tematyki, Fizyki i Chemii powołali 
Tymczasowy Komitet Założycielski 
Niezależnego Zrzeszenia Studen-
tów Polskich. Zaczęto wydawanie 
pisma studentów UG „Reduta”. 
18 i 19 września na Politechnice 
Warszawskiej przedstawiciele grup 
założycielskich powołali Niezależne 
Zrzeszenie Studentów. Po tym, jak 
wniosek o rejestrację NZS, złożony 
20 października 1980 r. w Sądzie 
Wojewódzkim w W-wie został od-
rzucony, rozpoczęły się akcje prote-
stacyjne. Władze nie godziły się na 
rejestrację NZS bez uznania w sta-
tucie przewodniej roli PZPR.

6 stycznia 1981 r. na Uniwer-
sytecie Łódzkim zaczęło się „Soli-
darne czekanie” po zakończeniu 
zajęć, a 29 stycznia 1981 r. roz-
począł się strajk okupacyjny. Do-

magano się rejestracji NZS oraz 
zniesienia przymusu lektoratu jęz. 
rosyjskiego i przedmiotów ide-
ologicznych, zniesienia cenzury, 
prawa do swobodnego wyjazdu 
za granicę, skrócenia służby woj-
skowej, wprowadzenia niezależ-
ności uczelni w sprawach nauko-
wych, poszanowania autonomii 
uczelni, poprawy sytuacji byto-
wej, a także uwolnienia więźniów 
politycznych i ukarania winnych 
stłumienia protestów w Grudniu 
’70 i Czerwcu ’76 roku. Nego-
cjacje zostały zerwane 15 lutego 
1981 r. Wybuchły strajki solidar-
nościowe.

Pod ich presją 17 lutego 1981 r. 
sąd NZS zarejestrował. Nazajutrz 
Porozumienie Łódzkie podpisane 
przez Międzyuczelnianą Komisją 
Porozumiewawczą z ministrem 
Januszem Górskim zakończyło 
strajki studenckie.

5 stycznia 1982 r., 24 dni po 
wprowadzeniu stanu wojennego, 
reżim zdelegalizował NZS, uza-
sadniając, że organizacja narusza 
Konstytucję PRL, działa na szkodę 
państwa i kolportuje wydawnic-
twa o treści antysocjalistycznej. 

Trójmiejski Zespół Pracowników 
Socjalnych przy Sekcji Krajowej 
Pracowników Pomocy Społecznej 
NSZZ „S” podjął prace nad Kar-
tą Pracownika Socjalnego, aby 
wypracowywać standardy bez-

pieczeństwa pracy pracowników 
socjalnych. 23 stycznia odbyło się 
spotkanie zespołu z dyrektor Kry-
styną Wyrwicką, kierownik Depar-
tamentu Pomocy i Integracji Spo-
łecznej resortu pracy. Więcej…>>

Wszyscy Polacy otrzymają 
w 2018 r., gwarantowane przez 
Konstytucję RP, prawo do opieki 
zdrowotnej. Niezależnie od tego, 
czy są ubezpieczeni. Kosztowny sys-
tem ewidencyjny eWUŚ przestanie 
być wyrocznią decydującą o prawie 
do życia i zdrowia. W styczniu za-
częły obowiązywać decyzją Mini-
sterstwa Zdrowia pierwsze zmiany 
w ustawie o świadczeniach opieki 
zdrowotnej, które ułatwiają pacjen-
tom dostęp do podstawowej opieki 
zdrowotnej. Łatwiej i taniej jest za-
pobiegać i leczyć w stadium począt-
kowym niż w szpitalu.

Zmiany dotyczą pacjentów, 
którzy posiadają prawo do świad-
czeń, chociaż system eWUŚ tego 
nie potwierdza oraz ci, którzy nie są 
do ubezpieczenia zgłoszeni, m.in. 
dzieci niezgłoszeni jako członkowie 
rodziny po przekroczeniu 18 roku 
życia, studenci, którzy po rozwiąza-
niu umowy o pracę nie zostali po-
nowne zgłoszeni do ubezpieczenia 
jako członków rodziny. Tacy pacjen-
ci mogą złożyć oświadczenie o pra-
wie do świadczeń opieki zdrowot-
nej. Koszty pokryje NFZ. Za receptę 
nieubezpieczony musi zapłacić, czyli 
ponieść koszty refundacji.

Prawo do lekarza

Karta bezpieczeństwa

Sekcja Krajowa Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „S”.

Stop bezrobociu
Trwa nabór do projektu reali-

zowanego przez Region Gdań-
ski NSZZ „S” w partnerstwie ze 
Związkiem Pracodawców „Fo-
rum Okrętowe” zatytułowane-
go „STOP BEZROBOCIU! Nowe 
kwalifikacje na dobry początek”
i współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest dostar-
czenie jego uczestnikom kom-
pleksowego wsparcia w zakresie 
aktywizacji zawodowej, tak aby 
wesprzeć ich w powrocie na rynek 
pracy i uzyskaniu zatrudnienia. 
Projekt skierowany jest do osób 

bezrobotnych, które ukończyły 30 
rok życia, zamieszkałych na tere-
nie województwa pomorskiego, 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy. Do udziału 
w projekcie zaproszone są w szcze-
gólności: osoby w wieku 50+, 
kobiety, osoby długotrwale bez-
robotne, o niskich kwalifikacjach
i niepełnosprawni. Więcej...>>

Od 1 stycznia 2017 r. weszły 
w życie przepisy dotyczące wy-
płacania wynagrodzenia z tytu-
łu umowy zlecenia oraz umowy 
o świadczenie usług. Nowelizacja 
wdraża bezwzględny obowiązek 
wprowadzenia minimalnej stawki 
godzinowej.

Od 1 stycznia 2017 roku wy-
sokość stawki minimalnej wyno-
si 13 złotych. Stawka ta będzie 
wzrastać w kolejnych latach, gdyż 
jest ściśle związana z wysokością 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę.

Nowe rozwiązania oznaczają 
nowe obowiązki dla pracodaw-
ców w postaci ewidencjono-
wania przepracowanego cza-
su. Ustawodawca nie wskazuje 
jednak jak to robić, tym samym 
dając stronom swobodę w tym 
zakresie.

W konsekwen-
cji zasady potwier-
dzania liczby godzin 
wykonania zlecenia/
świadczenia usług powinny 
być umieszczone w umowie 
zawartej przez strony. Gdy jed-
nak takich postanowień zabrak-
nie, zleceniobiorca będzie musiał 
przedłożyć w formie pisemnej, 
elektronicznej lub dokumento-
wej (w terminie poprzedzającym 
termin wypłaty wynagrodzenia), 
informację o liczbie godzin wyko-
nania zlecenia/świadczenia usług.

Natomiast przy umowach 
zawieranych na okres dłuższy 
niż jeden miesiąc należy określić 
minimalną, miesięczną częstotli-
wość wypłat kwoty wynikającej 
ze stawki minimalnej.
Stan prawny na 20.01.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/o-bezpieczenstwo-pracy-pracownikow-socjalnych-spotkanie-w-mrpips
http://www.solidarnosc.gda.pl/programy-eu-aktualnosci/jestes-osoba-bezrobotna-zglos-sie-naszego-projektu-stop-bezrobociu-nowe-kawlifikacje-na-dobry-poczatek
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