
12 (419)
20 MARCA 2019

SKRÓTEM

iBiS NSZZ

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Sprawiedliwi i ocaleni 
IPN Oddział w Gdańsku zapra-

sza 22 i 24 marca na wystawę „»Że-
gota« – Rada Pomocy Żydom” oraz 
na pokaz �lmu „Paszporty Para-
gwaju”, przedstawiający nieznaną 
historię udziału polskiej dyploma-
cji emigracyjnej w ratowaniu eu-
ropejskich Żydów podczas II wojny 
światowej. Więcej…>>

Pracodawca Przyjazny
Podczas gali wręczenia nagród 

Pracodawca Przyjazny Pracowni-
kom w Pałacu Prezydenckim 19 
marca br. statuetki otrzymało 22 
laureatów. To jedenasta edycja 
konkursu.

Nagroda dla artystki
Nagroda Specjalna Marszałka 

Województwa Pomorskiego za ca-
łokształt działalności artystycznej 
w 50-lecie pracy twórczej, za wybit-
ne zasługi w dziedzinie twórczości 
artystycznej oraz upowszechnienia 
i ochrony kultury na rzecz woj. po-
morskiego została przyznana Bar-
barze Ur-Piwarskiej, rzeźbiarce  
i malarce, zaprzyjaźnionej z redak-
cją „Magazynu Solidarność”.  

Odpowiedzą 
za bezprawie? 

Na wniosek Oddziałowej Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Szczecinie 
trzech byłych sędziów Sądu Po-
morskiego Okręgu Wojskowego 
i czterech byłych prokuratorów 
Wojskowej Prokuratury Garnizo-
nowej w Koszalinie z okresu PRL  
mają odpowiedzieć za bezprawne 
pozbawienie wolności osób, które 
sprzeciwiały się wprowadzeniu 
stanu wojennego i protestowały 
przeciwko reżimowi.

Serdecznie Państwa prosimy 
o przekazanie 1 procenta podatku 

dochodowego na rzecz Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy. 

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122
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Za strajkiem
W gdańskiej 

sekcji oświaty trwa-
ją przygotowania 
do czynnej akcji 
protestacyjnej. 
Organizacje związ-
kowe w większości 

skończyły fazę rokowań i mediacji 
sporu zbiorowego, przeprowadzają 
referendum. 26 marca br. odbędzie 
się zebranie Sztabu Protestacyjno-
-Strajkowego Sekcji. Będziemy roz-
mawiać już o konkretach ew. strajku. 
Pierwsze wyniki, m.in. z Kolbud, 
Nowego Stawu, Czerska, Malborka 
wskazują na wysoką frekwencję pra-
cowników szkół, przedszkoli, placó-
wek edukacyjnych i oznaczają popar-
cie dla strajku czynnego (od ok. 80 do 
90 proc., a bywa że i 100 proc.).

Wskazuje to na determinację ludzi 
oświaty w dążeniu do realizacji celów, 
które sobie postawiliśmy. A są to: zna-
cząca podwyżka płac pracowników 
szkół w 2019 roku, odejście od tzw. 
godzin pokarcianych, czyli obowiąz-
kowych zajęć niepłatnych, usunięcie 
niekorzystnych zmian w przepisach 
dotyczących oceny pracy i awansu 
zawodowego nauczycieli.

Obecnie trwają jeszcze rozmo-
wy władz krajowych „S” w rządem. 
W czwartek odbędzie się Rada Krajo-
wa Sekcji Oświaty w Krakowie, czyli w 
miejscu, gdzie od dziecięciu dni straj-
kuje grupa członków „S” oświatowej. 

Czy ta różnorodna presja na 
rządzących przyniesie skutek? 
Kiepsko to widzimy. Szkoda. Stąd 
przygotowania protestacyjne 
w myśl dewizy teoretyka wojny 
Clausevitza: „Chcesz pokoju, szy-
kuj się do wojny” i narzucająca się 
gorzka pamięć słów wodza rewo-
lucji październikowej, iż „państwo 
policyjne jest wtedy, gdy policjant 
zarabia więcej od nauczyciela”. 

Nie chcemy poróżniać grup 
zawodowych, bo każda praca wy-
maga szacunku. Ale ta w oświacie, 
w coraz trudniejszych sytuacjach 
wychowawczych, musi być odpo-
wiednio honorowana. To warunek 
przyszłego rozwoju i racja stanu 
Rzeczpospolitej.

Wojciech Książek

Praca musi być 
honorowana

NASZYM ZDANIEM

Rozpoczęły się konsultacje pro-
gramu „Nowa piątka”, której wpro-
wadzenie zapowiedzieli prezes 
PiS Jarosław Kaczyński i premier 
Mateusz Morawiecki. Zwiększanie 
transferów socjalnych zakłada: 
500+ na każde dziecko, zwolnie-
nie z podatku PIT dla pracujących 
do 26. roku życia, przywrócenie lo-
kalnych połączeń autobusowych 
z małymi miejscowościami i wsia-
mi, obniżenie podatku PIT z 18 
do 17 proc. i wypłatę dodatkowej 
trzynastej emerytury. 

Do końca kwietnia br. potrwa 
akcja informacyjna we wszystkich 
123 gminach woj. pomorskiego 
na temat programu „Nowa Piątka”. 
Wojewoda   Dariusz Drelich zapo-
wiedział, że będą to dwa specjalne 
busy, które przewiozą urzędników 
Wydziału Polityki Społecznej PUW 
i Biura Wojewody. W akcję włączają 
się pracownicy ZUS i Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej..

Harmonogram wyjazdów PUW 
publikuje na swojej stronie inter-
netowej.   Więcej…>>

Nauczyciele wypełniają swo-
ją pracę z dużym poświęceniem, 
mają poczucie służby i należą im 
się godne zarobki. W szkołach 
przeprowadzone są referenda straj-
kowe. Z napływających do Rady 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku 
sprawozdań referendalnych wyni-
ka, że większość nauczycieli jest za 
strajkiem. I tak np. na terenie działal-
ności oświatowej KZ „S” Czersk w 10 
placówkach oświatowych frekwen-
cja wahała się  od 62 do 93 proc., a za 

strajkiem opowiedziało się od 79 do 
100 proc. Z kolei na trenie KM „S” 
w Malborku w 13 szkołach i przed-
szkolach frekwencja wynosiła od 78 
do 93 proc., a za strajkiem opowie-
działo się od 87 do 100 proc. 

Do 25 marca br. powinny być 
podjęte uchwały KZ/KM i przepro-
wadzone referenda. Do 1 kwietnia 
br. należy podjąć uchwały o straj-
ku, powiadomić dyrektorów szkół 
oraz uzgodnić zasady współpracy 
miedzy szefami placówek, a komi-
tetem strajkowym.  

Nowa Piątka

Od dwóch dni toczą się w sto-
licy twarde rozmowy między „S” a 
rządem. 19 marca br. obradowali 
członkowie zespołów rządowo-
-związkowych, które mają wypraco-
wać porozumienie co do postulatów 
NSZZ „S” z grudnia ub.r. Brał w nich 
udział m.in. Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S”. Z kolei w 
środę 20 marca od południa w war-

szawskiej siedzibie „S” odbywało się 
posiedzenie Ogólnopolskiego Szta-
bu Protestacyjno-Strajkowego, two-
rzonego przez przewodniczących 
zarządów regionów i sekretariatów 
branżowych NSZZ „S”. Członkowie 
zespołów przekazali członkom 
Sztabu informację na temu postępu 
rozmów z rządem. Zostanie podjęta 
decyzja co do dalszych działań. 

Sztab protestacyjny 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdanski-oddzial-ipn-o-zegocie-sprawiedliwych-ocalonych
http://www.gdansk.uw.gov.pl/3534-nowa-piatka


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

4949 zł brutto
Tyle wyniosła w lutym br. średnia płaca w �rmach zatrudniających po-
nad 9 pracowników (pracuje w nich 6,3 mln osób). To ok. 3515 zł na 
rękę. Rok do roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,6 proc.

WYDARZYŁO SIĘ
  20.03.1970 r.  

Powołanie 
Uniwersytetu 
Gdańskiego.

  20.03.1942 r.  
Na murach 
Warszawy po raz 
pierwszy pojawiła 
się Kotwica, znak 
Polski Walczącej. 

  21.03.1980 r.  
W Krakowie żoł-
nierz AK Walenty 
Badylak dokonał 
aktu samospalenia 
w proteście prze-
ciw przemilczaniu 
zbrodni katyńskiej. 

Kryzys bydgoski
HISTORIA 1982
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Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie znają Excela lub nie po-
tra�ą programować, ale ci, którzy nie potra�ą się uczyć nowych rzeczy
i oduczać starych (ang. learn, unlearn and relearn).

Alvin Toffler, Trzecia fala

PRAWNIK INFORMUJE

Mniej umów na czas określony

19 marca 1981 roku rozpoczął 
się najpoważniejszy od strajków 
sierpniowych kryzys między wła-
dzami PRL a „Solidarnością”. Bez-
pośrednią przyczyną było siłowe 
usunięcie przez funkcjonariuszy 
MO z sali Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Bydgoszczy związ-
kowej delegacji. W trakcie inter-
wencji pobito związkowców Jana 
Rulewskiego, Mariusza Łabento-
wicza oraz Michała Bartoszcze. 

Po odmowie rejestracji rolni-
czej „S” 16 marca 1981 r. w Byd-
goszczy rozpoczął się strajk oku-
pacyjny chłopskiej „S w gmachu 
WK ZSL. Prezydium WRN zdecy-
dowało więc, że na sesję WRN (19 
marca 1981) poświęconą sytuacji 
rolników zaproszona zostanie de-
legacja NSZZ „S” z Bydgoszczy. 

Jednak w trakcie rady prze-
wodniczący WRN Edward Beger 
niespodziewanie zamknął se-
sję nie udzielając głosu stronie 
związkowej. W proteście goście 

nie opuścili gmachu i  wezwali do 
budynku Urzędu Wojewódzkiego 
(siedziby WRN) związkowców z za-
kładów pracy. 

Wieczorem milicja zażądała 
opuszczenia budynku, a gdy to 
nie nastąpiło, ruszyła z pałkami na 
związkowców siłą wypychając ich 
z budynku. 

Brutalna akcja MO wstrząsnę-
ła Polską. W świat poszły zdjęcia 
i nagranie z przebiegu pacy�ka-
cji. Władze krajowe „S” ogłosiły, że  
„z powodu ataku na Związek, jego 
władze i obrazę godności Związ-
ku” odwołują rozmowy z władza-
mi i wprowadzają stan gotowości 
strajkowej. Dramatyzmowi sytu-
acji dodawały rozpoczęte w Polsce 
17 marca 1981 r. manewry Układu 
Warszawskiego „Sojuz ‘81”. 

27 marca 1981 r. na wezwanie 
„S” odbył się powszechny czterogo-
dzinny strajk ostrzegawczy. Stanęła 
niemal cała Polska. Był to szczyt spo-
łecznego poparcia dla „Solidarności”. 

Zmiana przepisów zmieniają-
cych zasady zatrudniania pracowni-
ków na czas określony ustawą z 25 
czerwca 2015 r. i stopa bezrobocia 
na poziomie 6 proc. przynosi efekty.  

W IV kwartale ub.r. 3 mln  
54 tys. osób pracowało na umo-
wach terminowych. To nadal spo-
ro, ale o 286 tys. (o 9 proc.) mniej 
niż przed rokiem.  Jest to efektem 
spadającego bezrobocia i pozy-
tywnym skutkiem respektowa-
nia oczekiwań kandydatów na 
pracowników oraz nowych reguł 
zawierania umów o pracę na czas 

określony wg ustawy z 25 czerwca 
2015 r. o zmianie Kodeksu pra-
cy, obowiązujących od 22 lutego 
2016 r.  Zmiany polegały na wpro-
wadzeniu limitu czasowego trwa-
nia zatrudnienia na tej podstawie 
do 33 miesięcy.  

W Polsce umowę na czas okre-
ślony miało na koniec ub.r. 23,4 
proc. pracowników.

Więcej procentowo zatrudnio-
nych na czas określony jest tylko 
w Hiszpanii 27,5 proc.  Dane Euro-
statu za III kwartał ub.r. wskazują 
na średnią UE 14,4 proc. 

Kilkudziesięciu uczniów z 
ponad trzydziestu liceów i tech-
ników Pomorza wzięło udział 
w �nale wojewódzkiego etapu
konkursu „Olimpiada Solidarno-
ści. Dwie dekady historii”, który 
odbył się 14 marca 2019 r. w Sali 
BHP w Gdańsku. To już szósta 
edycja wydarzenia, którego orga-
nizatorem jest Fundacja Centrum 
Solidarności, a partnerami NSZZ 
„Solidarność”, IPN i samorządy 
wojewódzkie. 

W 16 �nałach wojewódzkich
wzięli udział uczniowie z najlep-
szym wynikiem w etapie szkol-

nym, w którym uczestniczyło 3,5 
tys. uczniów z ponad 600 szkół. 

Po trzech laureatów z każdego 
województwa w czerwcu weźmie 
udział w �nale ogólnopolskim w
Poznaniu. Wcześniej, w ramach 
przygotowań, przyjadą na kilka 
dni do Gdańska. Na najlepszych 
czekają m.in. indeksy na Uniwer-
sytet Jagielloński, Uniwersytet 
Warszawski i Uniwersytet Gdań-
ski. „Olimpiada Solidarności” to 
największy ogólnopolski konkurs 
historyczny dla uczniów szkół 
średnich, obejmujący lata 1970–
–1990.  Więcej…>>

Olimpiada Solidarności

Zasady obowiązujące przy wy-
płacie pracownikom odpraw pie-
niężnych określa ustawa z 13 mar-
ca 2003 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn nie-
dotyczących pracowników (tekst 
jedn. DzU z 2016 r., poz. 1474). 
Przewiduje ona, że w sytuacji, gdy 
pracodawca zatrudniający co naj-
mniej 20 pracowników zwalnia 
pracowników z przyczyn ich nie-
dotyczących, przysługuje im pra-
wo do odprawy pieniężnej.

Pracownik może liczyć na od-
prawę tylko wtedy, gdy został 
zwolniony wyłącznie z przyczyn 
go niedotyczących, np. z powo-
du likwidacji stanowiska pracy, 
zmniejszenia zatrudnienia.

Jeżeli natomiast oprócz przyczyn 
niedotyczących pracownika rozwią-
zanie umowy o pracę następuje z 
przyczyn leżących po jego stronie 
(np. z powodu częstej absencji cho-
robowej, braku umiejętności lub 
staranności w pracy), to pracownik 
ten nie otrzyma odprawy.

Dlatego też przyczyna wypo-
wiedzenia ma istotne znaczenie, 
gdy chodzi o nabycie prawa do 
odprawy. Wypowiadając umowę 
o pracę pracownikowi zatrudnio-
nemu na czas określony pracodaw-
ca nie musi wskazywać przyczyny 
wypowiedzenia. Dlatego też to na 
pracowniku dochodzącym zapłaty 
odprawy spoczywa ciężar dowodu, 
że wyłącznym powodem wypowie-
dzenia mu umowy były przyczyny 
leżące po stronie pracodawcy.

Wysokość odprawy wynosi: jed-
nomiesięczne wynagrodzenie, jeśli 
pracownik jest zatrudniony krócej 
niż dwa lata, dwumiesięczne wyna-
grodzenie jeśli jego staż zakładowy 
wynosi 2-8 lat oraz trzymiesięczne 
wynagrodzenie, jeśli był zatrudnio-
ny powyżej 8 lat.

Wysokość odprawy oblicza się 
według zasad obowiązujących 
przy ustalaniu ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczyn-
kowy.
Stan prawny na 20.03.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Odprawa również w przypadku 
rozwiązania umowy terminowej
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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