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Portal wyborcza.biz informuje, 

że inspektorzy PIP przeprowadzi-

li ponad 90 tys. kontroli w 73 tys. 

firm, w których pracowały w su-

mie 4 mln osób. Stwierdzono 92 

tys. wykroczeń przeciwko prawu 

pracy.  

 Istnieje potrzeba 

nowych regulacj i 

prawnych. Trzeba 

rozważyć wprowa-

dzenie urlopu wypo-

czynkowego czy pen-

sji minimalnej dla 

osób na umowach-

zleceniach. W służ-

bie zdrowia należy 

wprowadzić mecha-

nizm, który wyklu-

czałby świadczenie 

pracy na podstawie 

różnych umów w jednym pod-

miocie, bez gwarantowanego 

prawa do odpoczynku – mówiła 

w Sejmie Iwona Hickiewicz 

Główna Inspektor Pracy, która 

jednocześnie podkreś la ła, 

że  należy zwrócić większą 

uwagę na pracowników tymcza-

sowych. Konieczne jest objęcie 

ich większą ochroną prawną  

i zaostrzenie sankcji wobec nie-

uczciwych pracodawców. W co 

trzeciej agencji pracy tymczaso-

wej inspektorzy stwierdzili pro-

blemy z wypłacaniem wynagro-

dzeń, co piąta umowa cywilno-

prawna zawarta przez agencję 

była niezgodna z przepisami.  

W ponad połowie agencji pracy 

tymczasowej stwierdzono nie-

prawidłowości, 39 z nich działa-

ło nielegalnie. 

PIP prowadziła w ubiegłym 

roku kontrole legalności zawiera-

nia umów cywilnoprawnych. Na 

sprawdzone 52 tys. umów w 10 

tys. firm, w około 15 proc. umów 

pracodawcy nie przestrzegali za-

kazu zawierania umów cywilno-

prawnych w warunkach typowych 

dla umowy o pracę. Wzrósł rów-

nież odsetek pracodawców nie-

wypłacających należności za go-

dziny nadliczbowe. Inspektorzy 

wydali 8 tys. nakazów wypłaty 

zaległych wynagrodzeń. Ich łącz-

na kwota to 171 mln zł. Inspekto-

rzy stwierdzili też wzrost nadlicz-

bowych godzin pracy, za które 

pracodawcy nie wypłacają ekwi-

walentu. Wielu z nich lekceważy 

przepisy o odpoczynku dobowym 

i nie przestrzega pięciodniowego 

tygodnia pracy. 

Spadła też ilość reje-

strowanych układów 

zbiorowych pracy, za-

uważono, ograniczenie 

uprawnień pracowni-

czych i utrzymującą się 

tendencję do rozwiązy-

wania układów zbioro-

wych na rzecz regula-

minów wynagradzania. 

Zanotowano jedynie 88 

zakładowych układów 

pracy obejmujących  

w sumie 43 tys. pracowników – to 

o 21 mniej niż rok wcześniej. 

Hickiewicz podkreśliła, że 

wprowadzenie możliwości kontro-

li PIP bez zapowiedzi "na legity-

mację" radykalnie zwiększyłoby 

skuteczność kontroli. Obecnie 

PIP musi informować o tym, że 

skontroluje firmę. 

www.solidarnosc.org.pl 

zdj. W. Obremski 

Pracodawcy nie zatrudniają na etat, nie płacą 

za nadgodziny. Raport PIP  

Rośnie liczba pracodawców, którzy nie wypłacają należ-

ności za nadgodziny. Ze sprawozdania Państwowej Inspek-

cji Pracy za 2014 rok wynika, że co piąta firma zawiera z pra-

cownikiem umowę cywilnoprawną, choć powinna umowę  

o pracę.  
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W Polsce związki zawodowe 

powstawały w warunkach nie-

równomiernego rozwoju kraju, 

podzielonego między trzech za-

borców. Funkcjonowały przez to 

w odmiennej sytuacji eko-

nomicznej, politycznej 

i prawnej. Pracownicy na-

jemni na ziemiach polskich 

różnili się pod względem 

narodowościowym oraz 

byli poddawani oddziały-

waniom różnorodnych nur-

tów ideowo-politycznych. 

Powodowało to liczne po-

działy w ruchu związko-

wym.  

Najwcześniej związki za-

wodowe zaczęły 

p o w s t a w a ć 

w zaborze pru-

skim, głównie na 

Górnym Śląsku, 

gdzie w 1889 r. 

powstał  Związek 

Wzajemnej Pomo-

cy Chrześcijań-

skich Robotników Górnośląskich 

(tzw. Związek Bytomski), który  

w pierwszym roku istnienia miał 

już 4 tys. członków. Była to 

pierwsza polska masowa organi-

zacja o charakterze związku za-

wodowego. W zaborze austriac-

kim kształtowały się związki za-

wodowe dwóch orientacji  socja-

listycznej oraz chrześcijańskiej. 

Działał również związek związa-

ny z ideą narodową, zależny od 

Narodowej Demokracji. W zabo-

rze rosyjskim przez dłuższy czas 

nie było warunków do działalno-

ści związkowej. Istniały nielegal-

ne kasy oporu oraz związki fa-

chowe. 

 Po odzyskaniu niepodległo-

ści w zasadzie zniknęły bariery 

dotyczące zakładania związ-

ków, a uproszczone przepisy 

dotyczące ich rejestracji przy-

czyniły się do nasilenia życia 

związkowego. W 1919 r. związ-

ki zrzeszały po-

n a d  m i l i o n 

c z ł o n k ó w .  

Z czasem do-

chodziło jednak 

do ograniczeń 

prawnych oraz 

coraz większego roz-

drobnienia w ruchu 

związkowym, które 

pogłębiała sanacja.  

Działalność związ-

ków zawodowych  

w odrodzonej Polsce 

miała bardzo pozy-

tywny wymiar. Przyczyniły się 

o n e  d o  w p r o w a d z e n i a  

8-godzinnego dnia pracy, uzna-

nia zakładowych reprezentacji 

pracowniczych, wprowadzenia 

ustawodawstwa socjalnego, 

rozwoju układów zbiorowych 

pracy, utworzenia inspekcji 

i pośrednictwa pracy, rozwoju 

ubezpieczeń pracowniczych 

oraz spółdzielczego budownic-

twa mieszkaniowego. Stosowa-

ły różnorodne formy walki, od 

n e g o c j a c j i  d o  s t r a j k ó w 

i demonstracji. Występowały 

przeciwko bezrobociu, obniż-

kom płac, ograniczaniu praw 

związkowych i uprawnień so-

cjalnych oraz represjom policyj-

nym wobec strajkujących. 

Związki zawodowe wszystkich 

nurtów organizowały pomoc dla 

bezrobotnych, prowadziły dzia-

łalność samopomocową, kultu-

ralno-oświatową i sportową, 

wydawały też własne czasopi-

sma, m.in. „Związkowiec Chrze-

ścijański”, „Front Robotniczy”, 

„Robotnik Polski”.  

Podczas II wojny światowej 

Niemcy skonfiskowali majątek 

polskich związków zawodo-

wych. Zostały one  

w większości zdelegali-

zowane lub poddane 

represjom. Na obszarze 

okupacji sowieckiej kie-

rownictwo nad działal-

nością związkową prze-

jęli komuniści. Część związków 

kontynuowała jednak pracę 

w konspiracji. Związek Zawodo-

wy Kolejarzy organizował sa-

mopomoc, łączność i sabotaż. 

W niektórych przedsiębior-

stwach tworzono tajne grupy 

związkowe i komitety fabrycz-

ne, a w końcowym okresie dzia-

łań wojennych przeciwstawiono 

się niszczeniu obiektów prze-

mysłowych przez wojska nie-

mieckie. Po II wojnie światowej 

związki zawodowe zostały cał-

kowic ie podporządkowane 

P Z P R .  D o p i e r o  N S Z Z 

„Sol idarność”  odbudowała 

prawdziwy ruch związkowy  

w Polsce.  

Obecnie w naszym kraju funk-

cjonują trzy duże centrale związ-

kowe: NSZZ „Solidarność”, Ogól-

nopolskie Porozumienie Związ-

ków Zawodowych oraz Forum 

Związków Zawodowych.   

oprac. Monika Smolak 

źródło: biznes.gov.pl 

encyklopedia.pwn.pl 

Związki zawodowe w Europie.  

Polska – zanim powstała „Solidarność” 
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Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w Polsce 

Zwracam się do Państwa z apelem o taką organizację pracy szkół i placówek oświatowych w Dniu Edu-

kacji Narodowej 14 października 2015 roku, aby nauczyciele i pracownicy oświaty mogli tego dnia wziąć 

powszechny  udział w spotkaniu z panią premier w Warszawie, przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.  

Ryszard Proksa, Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność” 

APEL 

Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania   

NSZZ „Solidarność”  

z dnia 22. 09.2015 r. 

w sprawie organizacji pracy w dniu 14 października 2015 r. 

We wtorek, 29 września br., odbyło się spotkanie 

kierownictwa dwóch nauczycielskich związków za-

wodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego 

oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność”.  

Tematem spotkania była wspólna manifestacja 

pracowników oświaty 14 października br. w Warsza-

wie. 

Spotkanie miało miejsce w warszawskiej siedzi-

bie ZNP. Uczestniczyli w nim ze strony: 

 oświatowej „Solidarności” – Ryszard Prok-

sa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświa-

ty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Tere-

sa Misiuk, zastępca przewodniczącego oraz 

Lech Ordon i Andrzej Piegutkowski, człon-

kowie Prezydium. 

 ZNP – Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz 

wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński 

i Grzegorz Gruchlik. 

Podczas spotkania omówiono sprawy związane  

z organizacją i przebiegiem manifestacji.  

Uczestnicy spotkania ustalili, że: 

 wspólna manifestacja rozpocznie się  

w Dniu Edukacji Narodowej o godz. 13.00 

przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów; 

 wezmą w niej udział nauczyciele i pracowni-

cy oświaty z całej Polski; 

 przedstawiciele manifestujących złożą  

w Kancelarii Premiera petycję ze wspólnymi 

postulatami, adresowaną do pani premier 

Ewy Kopacz; 

 w ramach wspólnej akcji pojawi się jeden 

plakat informujący o manifestacji; 

 każdy związek przygotuje swoje banery  

i transparenty z hasłami; 

 wystąpienia przedstawicieli nauczyciel-

skich związków zawodowych będą miały 

miejsce na wspólnej platformie, ustawionej 

przed wejściem głównym do Kancelarii 

Premiera; 

 organizatorami manifestacji będą – od 

strony formalnej – dwa oświatowe związki 

zawodowe. 

Podczas spotkania poruszono również kwestię 

możliwości zorganizowania wspólnego strajku pra-

cowników oświaty. 

Wspólne postulaty:  

 zwiększenie nakładów na edukację,  

 podwyżki dla pracowników oświaty,  

 przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji  

i zahamowanie procesu łamania prawa 

przez niektóre samorządy prowadzące 

szkoły. 

Ryszard Proksa 

Przewodniczący Krajowej Sekcji  

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  

Sławomir Broniarz  

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego 

SEKCJA OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Wspólna manifestacja dwóch związków zawodowych 

Komunikat po spotkaniu ZNP i  KSOiW NSZZ „Solidarność" 29.09.2015 r. 
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Głos Związkowca Nr 1 dosta-

łem w dalekiej Kolumbii, gdzie 

przebywałem na konferencji na-

ukowej w górzystej (ok. 2000 m. 

n.p.m) miejscowości Manizales. 

Miło było stwierdzić, że mój Re-

gion, a w szczególności redaktor 

Agnieszka Kosierb porwała się 

na coś takiego, co będzie wycho-

dzić co tydzień. 

Kolumbia to nie tylko kraj ko-

kainy, bananów i kwiatów. To 

także dobrze rozwinięte górnic-

two węglowe, współpra-

cujące z polskimi przed-

siębiorstwami produku-

jącymi maszyny górni-

cze i sprzęt ratunkowy. 

O tym wszystkim dowie-

działem się w Bogocie 

od Krzysztofa Szafrań-

skiego – grotołaza, andi-

nisty i himalaisty – który 

tu przebywa od 40 lat. 

Dzięki niemu znalazłem się 

na spotkaniu z Polonią  

w ambasadzie RP w Bogo-

cie. Poznałem tam konsula 

Daniela Ziętka, młodego 

chłopaka pochodzącego  

z Lublina. Z przyjemnością 

przyjął ode mnie broszurę 

"Na początku był Lipiec"  

i publikację "XXX lat Soli-

darności UMCS". Miał 

urwanie głowy, bo musiał 

organizować głosowanie nad tym 

referendum zarządzonym przez 

Komorowskiego. 

Będąc w Cartage-

nie nad Morzem 

Karaibskim z wiel-

kim wzruszeniem 

podziwiałem po-

mnik naszego Pa-

pieża i tablice upa-

miętniającą Jego 

pielgrzymkę do 

Kolumbii w 1986 r. 

Wszyscy tu pamię-

tają Jego niezwy-

kły gest, kiedy heli-

kopterem udał się w góry, na zbo-

cze wulkanu Nevado del Ruiz 

(3320 m n.p.m.), by odprawić 

Mszę św. na miejscu, gdzie zosta-

ło zalanych lawą i poniosło śmierć 

ponad 20.000 mieszkańców mia-

steczka. O tym dowiedziałem się 

od przewodniczki podczas wypra-

wy jeepem na wulkan, który co 

pewien czas zieje dymem i pyłami. 

Co i mnie się przytrafiło. Zamknię-

te było przez kilka dni lotnisko  

w Manizales i musiałem lecieć  

z odległego o 100 km Pereira. 

Pozdrawiam serdecznie 

Józek Kaczor 

Z podróży ... 

B i u r o  t u r y s t y c z n o -

pielgrzymkowe „FRATER” orga-

nizuje 6-dniowy wyjazd do 

Włoch. Uczestnicy pielgrzymki 

odwiedzą Asyż, Rzym, Watykan  

i Padwę. Będzie to wędrówka 

pod hasłem „W szkole wiary śś. 

Antoniego i Franciszka”.  

Chętni powinni zarezerwować 

sobie wolny czas w terminie 9-14 

listopada 2015 r. i przygotować 

1560 zł oraz 50 €. 

Więcej informacji na naszej 

stronie internetowej w zakładce 

Komunikaty.                          Red. 

Pielgrzymka 

do Włoch 

Kontakt: 

Ks. Mirosław Matuszny,  

tel. 604988929 

Ks. Marek Urban,  

tel. 603656081 


