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Po długiej chorobie zmarł Dariusz 
Kucharski, członek Komisji Krajowej, 
przewodniczący Sekretariatu Emery-
tów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, 
delegat na Krajowy Zjazd Delegatów, 
wieloletni szef związkowego Ośrod-
ka Prac Społeczno-Zawodowych 
NSZZ „Solidarność”, a także wielolet-
ni redaktor łódzkiego „Regionalnego 
Informatora Związkowego”.

Domagają się dialogu
Grupa kilkudziesięciu górni-

ków reprezentujących 13 central 
związkowych działających w Pol-
skiej Grupie Górniczej weszła w 
poniedziałek do siedziby spółki. 
Związkowcy domagają się spo-
tkania z wicepremierem i szefem 
resortu aktywów państwowych 
Jackiem Sasinem. Chcą rozmawiać 
m.in. o inwestycjach, zatrudnie-
niu oraz o kwestiach płacowych. 
– Wchodzimy do budynku, żeby 
zasygnalizować, że nie żartujemy 
– zapowiedział Bogusław Hutek, 
przewodniczący „Solidarności” 
w PGG i szef górniczej „S”.

Zniżki to nie wszystko!

Przedwczoraj minął termin aktualizacji danych 
o liczbie członków Związku. Przypominamy o tym 
wszystkim spóźnialskim, ponieważ organizacja, któ-
ra nie przekazała tych danych do 10 lipca traci swoje 
uprawnienia do czasu aż to wykona (termin wynika 
z ustawy z 23 maja 1991 roku o związkach zawodo-
wych.) Jest to tym bardziej istotne, że pracodawca 
może wykorzystać sytuację i np. wypowiedzieć prze-

wodniczącemu umowę o pracę (ponieważ ten prze-
staje być chroniony). 

Z kolei do najbliższego piątku, 15 lipca organiza-
cje mają obowiązek przekazać wypełniony kwestio-
nariusz informacyjny Zarządowi Regionu (na pod-
stawie uchwały KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych 
o stanie Związku). Kwestionariusze można przesyłać 
drogą elektroniczną.

Przedstawiciele Krajowego 
Sekretariatu Przemysłu Spożyw-
czego NSZZ „Solidarność” spotkali 
się w poniedziałek z główną in-
spektor pracy Katarzyną Łażewską 
– Hrycko. Rozmawiano m.in. na te-
mat bieżących problemów branży 
spożywczej, a także rozwiązań 
systemowych. Zastanawiano się 
również, jak Państwowa Inspekcja 
Pracy może wesprzeć pracowni-
ków branży spożywczej. Inspek-
tor zachęcała przewodniczących 
poszczególnych organizacji do 
współpracy z PIP na poziomie 
Okręgowych Inspektorów Pracy. 
– Nie chodzi jedynie o interwen-
cje. Inspektorzy chętnie także 
rozpatrzą prośby o porady praw-

Spotkanie  
z inspektor  
pracy

ne. Inspekcje mają także osoby 
delegowane do kontaktów ze 
związkami zawodowymi. Zapew-
niam, że można skutecznie działać 
na poziomie lokalnym – mówiła 
Katarzyna Łażewska-Hrycko. Za-
chęcała też do tego, by w razie za-
strzeżeń co do pracy Okręgowych 
Inspektorów Pracy, zgłaszać się do 

GIP. Wśród priorytetów PIP na naj-
bliższy czas wymieniła kampanię 
dotyczącą bezpieczeństwa w sek-
torze budownictwa, w którym 
nadal notuje się bardzo dużą wy-
padkowość. – Co czwarta osoba, 
która przychodzi do pracy w bu-
downictwie, ulega wypadkowi lub 
nawet śmierci – mówiła. 

Uwaga na terminy zgłoszeń 

Kilkadziesiąt groszy zniżki na 
paliwa, a także np. korzystniej-
sze warunki przy skorzystaniu 
z oferty PZU, o których pisaliśmy 
w poprzednim IBIS-ie, to pro�ty
wynikające z przynależności do 
Związku. Podstawowa działalność 
związkowa jest jednak �nanso-
wana ze składki wynoszącej 0,82 
procent wynagrodzenia członka 
Związku.

60 procent środków uzyska-
nych ze składek pozostaje w dys-
pozycji podstawowej jednostki 
organizacyjnej. Z tych środków 
komisje zakładowe wypłacają za-
siłki statutowe i �nansują bieżącą
działalność.  20 procent �nansu-
je działalność Zarządu Regionu 

– w tym prawników udzielających 
członkom bezpłatnych porad 
prawnych i wspomagających or-
ganizacje zakładowe w prowadze-
niu negocjacji, trenerów związko-
wych prowadzących w szerokim 

zakresie szkolenia związkowe czy 
dziennikarzy prowadzących me-
dia związkowe. 10 procent tra�a
do Komisji Krajowej, a po 5 pro-
cent na regionalny i krajowy fun-
dusz strajkowy �nansujący m.in.

akcje protestacyjne na róż-
nych szczeblach.  
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Zwracamy się z prośbą o wpłaty 
na rzecz Funduszu Stypendialne-
go NSZZ „Solidarność”. Środki są 
gromadzone na koncie Pomor-

skiej Fundacji Edukacji i Pracy: 41 
7065 0002 0652 4155 2804 0001 

z dopiskiem „Fundusz Stypen-
dialny”. Do tej pory przyznaliśmy 

712 stypendiów dla młodzieży 
z rodzin niezamożnych. 



CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

136

Na chwilę obecną nie ma wskazań, by podawać czwartą dawkę szcze-
pionki przeciw COVID-19. Jeżeli jednak liczba zakażeń zaczęłaby przy-
spieszać, taka decyzja będzie musiała być podjęta.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Tyle, jak można przeczytać w rządowym serwisie gov.pl, wyniosła 
ostatniej doby dzienna liczna zakażeń na Pomorzu koronawirusem. 
Nowe zakażenia to 124, a ponowne 12. 

NASZ PORADNIK

Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie
2014-2021, w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Tomasz Modzelewski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Mniej groźnych zdarzeń
Liczba wypadków przy pracy 

na polskich budowach od kilku 
lat systematycznie maleje. W 2014 
roku do Głównego Urzędu Staty-
stycznego zgłoszono ponad 6200 
osób poszkodowanych w wyniku 
zdarzeń wypadkowych. W 2020 
roku zgłoszeń było o prawie 40 
proc. mniej niż sześć lat wcześniej. 
Temat został poruszony w audycji 
„Godna praca to bezpieczna pra-
ca”, jaka jest emitowana na ante-
nie Radia Gdańsk. 

– Istotną sprawą jest wejście 
na nasz rynek przedsiębiorstw bu-
dowlanych z zagranicy, niosących 
swoją kulturę pracy – powiedział 
Zbigniew Kowalczyk, były wielolet-
ni przewodniczący NSZZ „Solidar-

Ewa Rocławska, sekretarz Mię-
dzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku i przewodnicząca „S” 
oświatowej w Wejherowie, została 
wyróżniona Srebrnym Krzyżem Za-
sługi. Udekorowanie miało miejsce 
podczas obchodów 50-lecia Szkoły 
Muzycznej w Wejherowie. Od 2000 
roku Ewa Rocławska pracuje jako 
nauczyciel audycji muzycznych, 
chóru szkolnego i fortepianu do-
datkowego w Państwowej Szkole 
Muzycznej I st. im. F. Chopina w 
Wejherowie. Chór dziecięcy PSM I 
st. w Wejherowie pod jej dyrekcją 
zdobywał liczne nagrody na kon-
kursach chóralnych regionalnych i 
ogólnopolskich, m.in. na festiwalu 
„Cantio Lodzensis”, Festiwalu Pieśni 

Wyróżniona za pracę 

o Morzu w Wejherowie, Festiwalu 
Muzyki Religijnej w Rumi, a także 
na Pomorskich Przeglądach Chó-
rów Szkół Muzycznych w Gdańsku. 

ność” w Skanska Polska i członek 
Prezydium Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. – W 2010 roku 
sześć dużych �rm budowlanych
przystąpiło wspólnie z NSZZ „So-
lidarność” do programu „Godna i 
bezpieczna praca na budowach 
Euro 2012”. Obecnie Porozumienie 
dla Bezpieczeństwa w Budownic-
twie, które z tego się zrodziło, liczy 
już 15 uczestników. Olbrzymie �r-
my budowlane w Polsce przyjęły, 
iż będą stosowały podwyższone i 
ujednolicone standardy – mówił 
Zbigniew Kowalczyk. Więcej...>>

Pracownik, który po raz pierw-
szy podejmuje pracę, w danym 
roku kalendarzowym uzyskuje 
prawo do urlopu wypoczynkowe-
go z upływem każdego przepra-
cowanego miesiąca w wymiarze 
1/12 rocznego urlopu. Wymiar 
urlopu zależy od stażu pracy i jest 
to 20 lub 26 dni, zależnie, czy pra-
cownik jest zatrudniony krócej czy 
dłużej niż 10 lat (do okresu zatrud-
nienia wlicza się także okresy na-
uki w szkole i zatrudnienia u pra-
codawców zagranicznych). 

Urlop wypoczynkowy może 
być podzielony na części, z tego 
przynajmniej jedna część wypo-
czynku musi trwać nie mniej niż 
14 dni kalendarzowych. Ma to na 
celu stworzenie pracownikowi re-
alnej możliwości odpoczynku i re-
generacji sił. 

Urlopy powinny być udzielane 
zgodnie z planem, który stanowi 

Upały i dekoncentracja sprzy-
jają wypadkom. W niektórych 
branżach wystarczy chwila nie-
uwagi, aby doszło do nieszczę-
ścia. Z danych Głównego Urzę-
du Statystycznego wynika, że 
w pierwszym kwartale 2022 r. 
ucierpiało w nich 11 111 osób. 
To o 2 procent więcej niż rok 
wcześniej. Osoby poszkodowane 
w wypadkach śmiertelnych sta-
nowiły 0,3 proc. wszystkich ofiar. 
a w wypadkach ciężkich – 0,5 
proc. W województwie pomor-
skim, do końca kwietnia tego 
roku poszkodowanych w wy-
padkach przy pracy zostało 724 
osób. Jedna osoba zmarła.

Wypadki najczęściej zdarzały 
się w górnictwie i wydobywaniu, 
gospodarowaniu ściekami i od-
padami oraz rekultywacji, a także 
w opiece zdrowotnej i pomocy 
społecznej. Najmniej narażeni są 
informatycy oraz �nansiści. Ponad
60 proc. wypadków spowodowa-

O urlopach
kompromis między planami wa-
kacyjnymi pracownika a koniecz-
nością zapewnienia normalnego 
funkcjonowania zakładu pracy. 
Urlop niewykorzystany w roku ka-
lendarzowym, w którym pracow-
nik nabył do niego prawo, należy 
udzielić najpóźniej do 30 września 
następnego roku. Pracodawca 
nie ma obowiązku uzgadniania 
z pracownikiem terminu wyko-
rzystania zaległego urlopu i musi 
udzielić mu urlopu przed końcem 
września. 

Pracodawca może odwołać 
pracownika z urlopu, jeżeli jego 
obecność w zakładzie wymaga-
ją okoliczności nieprzewidziane 
w chwili rozpoczynania urlopu, np. 
awaria urządzeń, nieprzewidziana 
kontrola. Nie można wymagać od 
pracownika przerwania urlopu w 
związku z koniecznością wykona-
nia rutynowych obowiązków.

Uważaj przy pracy
nych jest nieprawidłowym zacho-
waniem pracownika.

Ubezpieczony, który ulegnie 
wypadkowi w pracy, może liczyć 
na jednorazowe odszkodowanie, 
które w wypadku śmierci należy 
się także członkom rodziny, a tak-
że na rentę z tytułu niezdolno-
ści do pracy, rentę szkoleniową 
i dodatek pielęgnacyjny. Rodzina 
zmarłego może otrzymać ren-
tę rodzinną. Świadczenia mogą 
otrzymać zatrudnieni na umowę 
o pracę, osoby, które prowadzą 
działalność gospodarczą, a także 
zatrudnieni na umowę agencyj-
ną bądź umowę zlecenie. Kwota 
świadczenia zależy od wysokości 
zarobków i stażu pracy. W przy-
padku zwykłej renty, ubezpieczo-
ny musi wykazać pięcioletni okres 
składkowy i nieskładkowy, nato-
miast w przypadku rent wypad-
kowych świadczenie przysługuje 
nawet, gdy wypadek wydarzy się 
w pierwszym dniu pracy.

Rośnie liczba cudzoziemców, 
którzy są ubezpieczeni w ZUS. 
Jak podał urząd, na koniec minio-
nego miesiąca było to już ponad 
1 milion osób. Liczba zarejestro-
wanych osób wyniosła dokładnie 
1 milion 11 tysięcy 820, z czego 
ponad 70 procent stanowili oby-
watele Ukrainy. Dla porównania: 
na koniec lutego było to niespełna 

Przyjeżdżają i ubezpieczają się

900 tysięcy osób, na koniec marca 
– 932, kwietnia – 969, a maja – 990 
tysięcy. 
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje/glos-pracownika/2022/07/11/bezpieczniej-na-polskich-budowach-liczba-wypadkow-spada-godna-praca-to-bezpieczna-praca/
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