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

23 procent
Tylu Polaków w 2016 roku zarabiało poniżej 12 zł za godzinę (dane Eurostatu).iBiS
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Stop bezrobociu!
Ruszył program „Stop bezro-

bociu! Nowe kwalifikacje na do-
bry początek” realizowany przez 
Biuro Programów Europejskich i 
Biuro Pracy Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”, współfinansowany m.in.
przez Europejski Fundusz Społecz-
ny. Obecnie 20 osób objętych jest 
indywidualnym doradztwem za-
wodowym. Więcej...>>

Oświata w TVP Gdańsk
4 lutego o godz. 18 na ante-

nie TVP Gdańsk zostanie wyemi-
towany program „Kontrplan” 
poświęcony szkole w Gdańsku 
Kokoszkach. Autorem reportażu 
jest nasza redakcyjna koleżanka 
Olga Zielińska, a wypowiadają się 
w nim m.in. członkowie oświato-
wej „S”. Więcej...>>

Zarabiamy więcej
O 3,8 proc. wzrosło w ciągu 

2016 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w przed-
siębiorstwach zatrudniających 
więcej niż 9 osób – podał GUS. Na 
koniec roku wyniosło 4277,03 zł 
brutto. Płace najbardziej wzrosły 
w zakwaterowaniu i gastronomii 
(7,2 proc.), handlu i naprawie sa-
mochodów (5,3 proc.) oraz infor-
macji i komunikacji (o 4,9 proc.). 

PRAWA 
TRZEBA 
PRZESTRZEGAĆ
Rozmowa z KRZYSZTOFEM 
LISOWSKIM, zastępcą okrę-
gowego inspektora pracy 
w Gdańsku

– Główny inspektor pracy 
Roman Giedrojć mówi, że 
stawka godzinowa „ma być 
święta”. Skąd taka determi-
nacja inspekcji pracy w tro-
pieniu ewentualnych niepra-
widłowości przy wypłacaniu 
stawki 13 złotych za godzinę 
wykonywania umowy zlece-
nia?

– Ustawa uchwalona została 
22 lipca 2016 r., weszła w życie 
z dniem 1 stycznia br. Vacatio 
legis było stosunkowo długie. 
Środki masowego przekazu 
nadały tematowi sporą rangę, 
więc i zainteresowanie opinii 
publicznej wynagradzaniem 
na umowach cywilnoprawnych 
jest duże. Zleceniobiorcy na 
rynku pracy stanowią pokaźną 
grupę. Prawa trzeba przestrze-
gać, to kolejny powód.

– Czy inspektor ma realne 
narzędzia, by zbadać liczbę 
faktycznie przepracowanych 
godzin i wysokości wypłaty?

– Oczywiście żądamy do-
kumentów. Przy każdej kon-
troli inspektor pracy sprawdzi 
wypłacanie minimalnej płacy 
dla zleceniobiorców. Mamy 
uprawnienia, by badać rozkład 
czasu realizowania danych 
usług. Jest też kwestia okre-
ślenia w umowie zlecenia albo 
o świadczenie usług sposobu 
rejestracji czasu pracy.

– Czy kontrole stosowania 
stawki godzinowej zaczną się 
w tym kwartale?

– Jest zalecenie, by kontrole 
ruszyły po pierwszych wypła-
tach według nowych zasad, 
czyli w lutym. Jesteśmy przy-
gotowani. Mamy zgromadzone 
narzędzia prawne, czyli opinie 
prawne, wyjaśnienia. Na nara-
dach przekazujemy inspektorom 
wykładnię prawną. Nie zrobimy 
specjalnej akcji, ale przy każdej 
kontroli zajmiemy się wynagro-
dzeniami zleceniobiorców. Jeśli 
ktoś nie przestrzega prawa pra-
cy, naraża się na mandat do 2 
tysięcy złotych, a sąd ma prawo 
nałożyć grzywnę do 30 tysięcy 
złotych.
Całość w lutowym  
„Magazynie Solidarność”

Przekaż 1 procent!

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
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Styczeń był pierwszym miesią-
cem obowiązywania przepisów o 
minimalnej stawce godzinowej 13 
zł brutto dla osób zatrudnionych 
na podstaw umów zlecenia i tzw. 
samozatrudnionych. NSZZ „S” w 
ramach wspólnej akcji z Państwo-
wą Inspekcją Pracy uruchomiła 
specjalny formularz internetowy, 
przez który pracownicy z całej 
Polski mogą zgłaszać przypadki 
łamania prawa przez pracodaw-
ców. Przypominamy – jeśli twój 
szef zapłacił ci mniej niż 13 zł 

brutto (ok. 9,7 zł netto) za godzi-
nę pracy, łamie prawo!

Informacje przekazane po-
przez formularz na stronie  „So-
lidarność” przekaże do właściwe-
go oddziału Państwowej Inspekcji 
Pracy, która dokona kontroli. Or-
ganizatorzy akcji zapewniają oso-
bom zgłaszającym nieprawidło-
wości pełną anonimowość.

Wypełnij formularz i zgłoś 
nieprawidłowości: www.tysol.
pl/formularz...>>

Nie dostajesz 13 zł? 
Zgłoś to!

Dostępność komunikacyjna 
regionu, gospodarka leśna jako 
element zrównoważonego roz-
woju, działalność placówek opie-
ki społecznej, sieć szkół na Pomo-
rzu w świetle zmian w systemie 
oświaty, służba zdrowia, działal-
ność organizacji pozarządowych, 
funkcjonowanie placówek kultu-
ry, dialog społeczny – to tema-
ty, którymi w 2017 r. zajmie się 
Wojewódzka Rada Dialogu Spo-
łecznego pod przewodnictwem 
Krzysztofa Dośli, szefa ZRG NSZZ 
„Solidarność”. Harmonogram 
pracy rady zatwierdzono podczas 
posiedzenia 31 stycznia, którego 
gościem była obecna przewodni-

cząca Rady Dialogu Społecznego 
Henryka Bochniarz.

Członkowie Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego omówili infor-
mację nt. stanu realizacji strategii 
rozwoju województwa i regional-
nych programów strategicznych 
oraz przyjęli opinię w sprawie za-
trudniania obcokrajowców w wo-
jewództwie pomorskim. WRDS 
rekomenduje m.in. wydłużenie do  
1 roku możliwości czasu pracy cu-
dzoziemca na tzw. oświadczenie 
składane przez pracodawcę w urzę-
dzie pracy. Członkowie rady apelują 
jednak o zwrócenie uwagi na wy-
mogi bezpieczeństwa przy zatrud-
nianiu cudzoziemców. Więcej...>>

Praca cudzoziemców

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stop-bezrobociu-pierwsi-beneficjenci-juz-sie-szkola
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sprawa-szkoly-w-kokoszkach-na-tvp-gdansk
http://www.tysol.pl/formularz
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wrds-dialog-spoleczny-znakiem-rozpoznawczym-demokracji


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ANNA WARDAK, KZ NSZZ „S” w Federal 
Mogul Bimet SA

– Należę do „Solidarności” od dziewięciu lat, czy-
li od dnia, w którym się zatrudniłam. Zdecydowałam 
się na to, ponieważ sami, jako jednostki, nie jesteśmy 
w stanie poradzić sobie z problemami. W grupie jest 
siła, możemy walczyć. Gdyby w zakładzie działo się 

coś złego, przynależność związkowa daje nam możliwość radzenia so-
bie z tymi problemami.

HISTORIA tak było

iBiS NR 5 (308) 1 LUTEGO 2017
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

W materiałach z teczek TW „Bolka” nie stwier-
dzono śladów przerabiania i kopiowania, 

pismo było naturalne, nie było zaburzeń 
motorycznych mogących świadczyć  

o próbie imitacji pisma innej osoby.

prof. Maria Kała 
dyrektor Instytutu 

Ekspertyz Sądowych 

TW Bolek

ks. Suchowolec: PŁOMIENIE ZEMSTY
Ks. Stanisław Suchowolec 30 

stycznia 1989 zginął w pożarze na 
swojej plebanii w Białymstoku. Miał 
31 lat. Nim został kapelanem biało-
stockiej „Solidarności” w 1983 r. po 
święceniach kapłańskich został wi-
kariuszem w parafii Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła w Suchowoli, 
rodzinnej wsi ks. Jerzego Popiełusz-
ki. Ks. Popiełuszko powiedział kie-
dyś do matki: „Mamo, jeśli ze mną 
coś się stanie, Staszek mnie zastą-
pi”. Po śmierci ks. Jerzego ks. Su-
chowolec założył jego Izbę Pamięci 
i w każdą drugą niedzielę miesiąca 
odprawiał mszę św. za Ojczyznę. 
Był obiektem działań SB w ramach 
sprawy operacyjnej „Suchowola”. 
Kapłan dostawał anonimy, w któ-
rych grożono mu, że zginie, uszka-
dzano mu samochód, został pobity 
przez nieznanych sprawców. Doku-
menty w archiwach IPN wskazują, 
że od 1985 r. w białostockiej SB 
działała kilkuosobowa grupa funk-
cjonariuszy zajmująca się nękaniem 
kapłana. W 1986 r. został wikarym 
w parafii Niepokalanego Serca Ma-
ryi w Białymstoku, w dzielnicy Doj-

lidy. Został kapelanem podlaskiej 
KPN oraz podziemnej „Solidarno-
ści” i duszpasterzem rolników.

30 stycznia 1989 r. ciało księ-
dza odnaleziono na plebanii. Obok 
zwłok padł też jego wierny Nika, 
tresowany doberman. Pogrzeb ks. 
Suchowolca był manifestacją pa-
triotyczną, w której udział wzięło 
kilka tysięcy osób.

Sekcja zwłok wykazała, że 
zgon nastąpił na skutek zatrucia 
tlenkiem węgla, spowodowanego 
pożarem piecyka. W 1992 r. rozpo-
częto nowe śledztwo, a białostocka 
prokuratura ogłosiła że przyczyną 
pożaru, a w konsekwencji i śmierci 
ks. Suchowolca, było podpalenie. 
W 1993 r. z powodu nieustalenia 
sprawców postępowanie ponow-
nie umorzono. Przed ośmiu laty 
prokuratorzy z lubelskiego IPN 
oświadczyli, że ponad wszelką wąt-
pliwość ks. Suchowolec został za-
mordowany na skutek działania SB. 
W 2008 r. prezydent Lech Kaczyński 
odznaczył pośmiertnie ks. Sucho-
wolca Krzyżem Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski.

6 lutego ukaże się najnowszy numer „Magazynu Solidar-
ność”, a w nim m.in:
 Rozmowa z Dariuszem Drelichem, wojewodą pomorskim
 Zmiany w prawie pracy
 Co nas czeka w emeryturach po 1 października 2017 

roku
 Przegląd systemów emerytalnych: Niemcy
 Fundusz socjalny w 2017 roku.

„Magazyn” na luty 2017

Organizacja Zakładowa NSZZ 
„S” w DCT Gdańsk S.A. cały czas 
dynamicznie się rozwija. Do or-
ganizacji kierowanej obecnie 
przez przewodniczącego Adama 
Piotrowskiego należy około 250 

członków. Pod koniec 2016 r. 
w DCT Gdańsk wybrano nowego 
prezesa – Camerona Thorpe’a. 
Liczymy na udaną współpracę no-
wych władz z zakładową „S”.

Więcej...>>

– Nie ma żadnej wątpliwości, 
że Lech Wałęsa był tajnym współ-
pracownikiem Służby Bezpieczeń-
stwa o ps. „Bolek” – uważa prezes 
IPN dr Jarosław Szarek, opierając 
się na opinii ekspertów Instytu-
tu Ekspertyz Sądowych im. Jana 

Sehna. Grafolodzy jednoznacznie 
stwierdzili, że zobowiązanie do 
współpracy, donosy i pokwito-
wania pobierania wynagrodzenia 
TW „Bolka” napisał własnoręcz-
nie Lech Wałęsa. 

Więcej...>>

Oświadczenie Piotra Dudy, przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność”

Z przykrością musimy przyjąć do wiadomości, że nasz pierwszy 
przewodniczący był tajnym współpracownikiem służb bezpieczeń-
stwa PRL. Bardzo dobrze się stało, że w sposób jednoznaczny zo-
stało to rozstrzygnięte, bo tylko prawda – bez względu na to jak 
trudna – jest wartością nadrzędną. Czas żeby i sam zainteresowany 
wreszcie stanął w prawdzie, co powinien już zrobić wiele lat temu. 
Dzisiaj nie budziłoby to tak dużych emocji.

Ocenę jego działalności pozostawiamy historykom, a wybacze-
nie i rozliczenie pozostawiamy tym, którym jego działalność wyrzą-
dziła szkodę.

Nie zmienia to jednak faktu, że Lech Wałęsa ma swoje miejsce 
w historii i był pierwszym przewodniczącym Komisji Krajowej Nie-
zależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

„S” w DCT większa
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Powstał Trójstronny zespół ds. 
branży spożywczej, którego celem 
będzie prowadzenie sektorowego 
dialogu społecznego w branży 
spożywczej i rozwiązywanie pro-
blemów tej branży. Nowy podmiot 
został powołany uchwałą Rady 
Dialogu Społecznego 19 stycznia 
2017 r. Inicjatorem powstania 
zespołu był w 2016 r. Zbigniew 
Sikorski, wiceprzewodniczący 
Sekretariatu Przemysłu Spożyw-
czego i członek Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”. Związek 
uzasadnia konieczność podjęcia 

d z i a -
ł a ń 
z m i e r z a -
jących do 
zniwelowania 
n i eko rzy s tnych 
zjawisk hamujących 
rozwój sektora spożyw-
czego w Polsce, w którym 
zatrudnionych jest ponad 
400 tys. pracowników, nie li-
cząc dodatkowych miejsc pracy 
w rolnictwie i przetwórstwie.

Więcej...>>

Dialog  
w branży 
spożywczej

Jubileusz Duszpasterza
Trzydziestolecie święceń ka-

płańskich obchodził ks. dr Sła-
womir Decowski, opiekun Archi-
diecezjalnego Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy, podczas spotkania ze 
związkowcami 31 stycznia 2017 r. 
w parafii św. Brygidy w Gdańsku.
W spotkaniu uczestniczył także 
proboszcz parafii ks. kanonik Lu-

dwik Kowalski, który omówił pla-
nowane inwestycje, m.in. dokoń-
czenie Bursztynowego Ołtarza 
Ojczyzny. Członkowie duszpaster-
stwa pomodlili się przy grobie ks. 
prałata Henryka Jankowskiego. 
Kolejne spotkanie duszpasterstwa 
w Wielkim Poście.

Więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dct-gdansk-s-rosnie-w-sile
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jubileusz-duszpasterza
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rada-dialogu-spolecznego-powolala-zespol-ds-branzy-spozywczej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/tw-bolek-lech-walesa
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