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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Między nauczycielami 
a MEN

Rzecznik Praw Dziecka Mi-
kołaj Pawlak podjął się mediacji 
między protestującymi nauczy-
cielami a Ministerstwem Eduka-
cji Narodowej. Spotkanie ma się 
odbyć w Biurze Rzecznika Praw 
Dziecka w czwartek 24 stycznia 
2019 r. „Chciałbym wierzyć, że ra-
cje uczestników sporu, ich argu-
menty, obawy, wszystkie decyzje 
i plany są podyktowane wyłącznie 
troską o dzieci.” – napisał Mikołaj 
Pawlak w zaproszeniu na spotka-
nie mediacyjne. Więcej...>>

3 marca wybieramy 
prezydenta Gdańska

Wybory prezydenta Gdańska od-
będą się w niedzielę 3 marca 2019 
roku. Premier Mateusz Morawiecki 
wydał w tej sprawie rozporządzenie. 
Obecnie obowiązki prezydenta Gdań-
ska przejęła, zgodnie z propozycją 
premiera Morawieckiego, pierwsza 
zastępczyni śp. Pawła Adamowicza 
– Aleksandra Dulkiewicz. Więcej...>>

Pluralizm związkowy 
dla wszystkich

NSZZ „Solidarność” pod koniec 
grudnia 2018 r. skierował do rządu 
postulat, w którym domaga się plu-
ralizmu związkowego w służbach 
mundurowych. „Solidarność” żąda, 
aby podobnie jak strażacy, którzy 
mogą się organizować w różne związ-
ki zawodowe, takie samo prawo mieli 
m.in. policjanci. Nie wszyscy policjanci 
chcą przynależeć do związku branżo-
wego, a wolno im przynależeć tylko 
do NSZZ Policjantów. Niektórzy chcą 
być np. w „S”. Rząd jak na razie milczy. 
„S” przygotowuje projekt nowelizacji 
ustawy w tej sprawie.

Przez ostat-
nich kilkanaście 
miesięcy rząd 
uświadamia nam, 
że dialog przestał 
być sposobem 
rozwiązywania 
problemów, czy 

realizacji postulatów. Ci co pro-
testują, nawet w tak wątpliwych 
formach jak akcja L4, uzyskują 
wszystko, lub prawie wszystko, 
a ci co prowadzą dialog nie uzy-
skują nic. Dlatego rząd musi so-
bie odpowiedzieć, czy chce mieć 
w nas partnera, czy przeciwnika? 
Czy chce mieć „Solidarność” przy 
stole, czy na ulicach? Stąd decyzja 
sztabu protestacyjnego o prze-
kształceniu się w sztab protesta-
cyjno-strajkowy. I już mogę dzisiaj 
powiedzieć, że pierwsza akcja 
odbędzie się na terenie całej Pol-
ski w poniedziałek 4 lutego. Będą 
to odwiedziny wszystkich biur 
poselskich i senatorskich Zjedno-
czonej Prawicy. Będziemy wręczać 
nasz plakat, na którego odwrocie 
znajduje się stanowisko Komisji 
Krajowej dotyczące sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej oraz stanu 
dialogu w Polsce. Po to, aby każdy 
był świadomy czego oczekujemy 
i jakie będą konsekwencje braku 
dialogu. 

Kolejka postulatów jest spora. 
Nie zgadzamy się na dyskrymi-
nowanie grup zawodowych w ra-
mach budżetówki. Nie akceptuje-
my takiej sytuacji, kiedy jednym się 
daje a drugim odbiera, czego przy-
kładem jest Państwowa Inspekcja 
Pracy, której z budżetu zabiera się 
20 mln zł. Drugą sprawą jest kwe-
stia stażu uprawniającego do przej-
ścia na emeryturę bez względu na 
wiek. Deklaracji wyborczych było 
wiele, chociażby kwota wolna od 
podatku. Mamy za sobą kolejny 
dobry rok budżetowy, więc przy-
szedł czas na realizowanie obietnic 
wyborczych. 

Marek Lewandowski
Rzecznik prasowy Komisji  

Krajowej NSZZ „Solidarność”

Dość 
dyskryminowania 
pracowników

NASZYM ZDANIEM
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www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Sąd Pracy w Gdańsku wydał 
wyrok na korzyść aktywnego 
działacza NSZZ „Solidarność”, 
uznając, że pracodawca – Port 
Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. – nie-
słusznie ukarał pracownika karą 
porządkową. Proces toczył się 
przez ponad półtora roku. Przy-
czyną sporu stało się niedopusz-
czenie przez pracownika będą-
cego jednocześnie społecznym 
inspektorem pracy  do użytku 
urządzenia zagrażającego bez-
pieczeństwu pracowników oraz 
pasażerów. Ponadto inspektor 
zgłosił urządzenie do naprawy 
bezpośrednio przełożonemu 
oraz prezesowi Portu, ale pomi-

nął �rmę serwisującą. Awarie na
gdańskim lotnisku występowały 
już wcześniej, czasem kończyły 
się wypadkami. 

Kara nałożona na pracownika 
przez pracodawcę, jak ustalono 
podczas kontroli przeprowadzo-
nej przez Państwową Inspekcję 
Pracy, mogła mieć bezpośredni 
związek z pełnioną przez owego 
pracownika funkcją Społeczne-
go Inspektora Pracy, bowiem PIP 
dopatrzyła się innych działań pra-
codawcy mających znamiona dys-
kryminacyjne.

Z wyrokiem Sądu nie zgadza się 
pracodawca, który złożył apelację 
do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Sztab protestacyjno-strajkowy 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” 21 stycz-
nia 2019 r. w Warszawie posta-
nowił zażądać podniesienia płac 
w oświacie, analogicznie jak w re-
sortach mundurowych, czyli nie 
mniej niż 650 zł od stycznia 2019 
roku i kolejne 15 proc. od stycznia 
2020 r. Ma to być doliczone do 
wynagrodzenia zasadniczego każ-
dego nauczyciela bez względu na 
stopień awansu zawodowego.

Rada Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” w Gdańsku spotka się 
29 stycznia w celu przygotowania 

petycji do parlamentarzystów  
koalicji rządzącej województwa 
pomorskiego oraz do wojewody 
pomorskiego. Zostanie ona prze-
kazana 30 stycznia. 

Związkowcy mają dość bez-
skutecznych spotkań z szefową 
MEN i jej monologów, nazywa-
nych „konsultacjami”. Postanowili 
zawiesić wszelkie rozmowy z mini-
ster Anną Zalewską do momentu 
realizacji przez MEN postulatów 
płacowych. W przypadku braku 
realizacji postulatów płacowych 
NSZZ „S” sztab przeprowadzi kra-
jową akcję protestacyjną 15 kwiet-
nia 2019 r.

Sąd po stronie związkowca

Strajk szkolny 15 kwietnia?
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https://www.tysol.pl/a28412-Rzecznik-Praw-Dziecka-proponuje-mediacje-miedzy-nauczycielami-a-MEN
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybory-prezydenta-gdanska-3-marca-br


CYTAT TYGODNIAPYTANIE TYGODNIA

CZY WZROSŁY WYNAGRODZENIA
LICZBA TYGODNIA

26 osób
Tyle osób na świecie jest w posiadaniu takiego majątku, co połowa 
ludzkości zamieszkujących całą kulę ziemską. 

WYDARZYŁO SIĘ
 22.01.1971 r.  

Rozpoczął się 
strajk w Stoczni  
im. Adolfa Warskie-
go w Szczecinie.

 24.01.1507 r. 
Zygmunt I Stary 
został koronowany 
w katedrze na 
Wawelu na króla 
Polski.

 26.01.1919 r.  
Odbyły się pierw-
sze po odzyskaniu 
niepodległości 
Polski wybory do 
Sejmu Ustawo-
dawczego.

Powstanie styczniowe
HISTORIA 1863
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22 stycznia 1863 roku wybuchło 
Powstanie styczniowe i trwało do je-
sieni 1864 r. 

Bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania była tzw. branka, ogło-
szona na terenie Królestwa Polskiego, 
czyli przymusowy pobór do carskiego 
wojska. Tymczasowy Rząd Narodowy 
wezwał naród do powstania przeciw-
ko Rosji. Już od roku 1860 sytuacja 
w Królestwie była bardzo napięta. 
Pojawiały się liczne manifestacje o 
wydźwięku niepodległościowym i 
antyrosyjskim. Brutalne rozbijanie 
protestów przez carat zradykalizowa-
ło nastroje. 22 stycznia 1863 r. sześć 
tysięcy powstańców zaatakowało 
rosyjskie garnizony w Królestwie Pol-
skim (w Królestwie stacjonowała 100-
-tysięczna armia rosyjska). 

Początek powstania był sukcesem. 
Powstańcy zaskoczyli Rosjan. Walki 
oddziałów leśnych były prowadzone 
w sposób podjazdowy. Stoczono ok. 
1200 bitew i potyczek. W kwietniu 
1864 roku aresztowano przywódcę 
powstania Romualda Traugutta i in-

nych członków Rządu Narodowego. 
Cztery miesiące później stracono ich 
na stokach Cytadeli Warszawskiej. Po 
bitwach Rosjanie palili miejscowości, 
które udzieliły schronienia powstań-
com, dokonywali rzezi ludności cy-
wilnej. 

Powstanie styczniowe było najdłu-
żej trwającym i najbardziej masowym 
ruchem niepodległościowym XIX 
w. Jego bilans był tragiczny. Zginęło, 
lub zostało straconych, ponad 30 tys. 
powstańców, 40 tys. zesłano na Sybir, 
a 10 tys. wyemigrowało. Po upadku 
powstania zlikwidowano autonomię 
Królestwa Polskiego, wielu miastom 
odebrano prawa miejskie, rozpo-
częła się rusy�kacja ziem polskich.
Wprowadzono nakaz prowadzenia 
ksiąg para�alnych w języku rosyj-
skim, zlikwidowano Szkołę Główną 
Warszawską, zlikwidowano Bank Pol-
ski. Skasowano klasztory katolickie 
w Królestwie. Mimo porażki, pamięć 
o powstaniu przyczyniła się do wy-
chowania w duchu patriotyzmu wie-
lu pokoleń Polaków.

PRAWNIK ODPOWIADA

Walkę stworzyła natura, nienawiść jest wynalazkiem człowieka.
Karel Čapek (1890–1938) – czeski pisarz i prozaik
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Z dniem 1 stycznia 2019 r. na 
ubezpieczonych nałożony został 
obowiązek informowania o miej-
scu pobytu w czasie przebywania 
na zwolnieniu lekarskim. 

Zgodnie z nowymi przepisami:
Ubezpieczony ma obowiązek 

podać wystawiającemu zaświad-
czenie lekarskie adres pobytu 
w okresie czasowej niezdolności 
do pracy, jeżeli będzie on inny niż 
adres znajdujący się w dokumen-
tacji medycznej ubezpieczonego.

Ubezpieczony ma także obowią-
zek poinformowania płatnika skła-
dek (najczęściej pracodawcę) oraz 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o zmianie adresu pobytu w trakcie 
niezdolności do pracy, wskazanego 
w zaświadczeniu lekarskim, nie póź-
niej niż w ciągu 3 dni od wystąpie-
nia tej okoliczności.

Niedopełnienie tego obowiąz-
ku spowoduje, iż ZUS przyjmie, że 
zawiadomienie wysłane na adres 
podany w zaświadczeniu lekar-
skim zostało doręczone skutecz-
nie (chodzi o zawiadomienia zwią-

zane z kontrolą przebywającego 
na zwolnieniu lekarskim).

Zawiadomienie o terminie 
badania przez lekarza orzecznika 
w związku z prowadzoną kontrolą 
prawidłowości orzekania o czaso-
wej niezdolności do pracy – Za-
kład może przekazać przez:
 operatora pocztowego,
 pracowników Zakładu lub inne 

upoważnione osoby,
 pracodawcę.

Zawiadomienie Ubezpieczony 
może otrzymać pisemnie, telefo-
nicznie lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (tj. na 
adres poczty elektronicznej lub 
na pro�l na Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS ubezpieczonego, 
jeżeli go posiada).
Podstawa prawna: art. 59 ust. 
5a – 5g ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1368 ze zm.). 
Stan prawny na dzień 23.01.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

TOMASZ SOLIŃSKI, przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy 
EATON w Tczewie

– Mamy zakładowy układ zbiorowy pracy, w którym 
znajduje się zapis, że pracodawca będzie dążył do real-
nego wzrostu płac. Co roku więc w styczniu rozpoczyna-
my negocjacje z pracodawcą o podwyżkach. W kwietniu 

nasze wynagrodzenia wzrastają. Jednak, kiedy mieliśmy kryzys �nansowy
w �rmie, za naszą zgodą podwyżki przez rok były wstrzymane. Co roku ta
podwyżka jest inna, bo bierze się pod uwagę in�ację oraz rynek pracy. W
ubiegłym roku były trudności ze zdobyciem pracowników, to podwyżki były 
większe. Poza tym stosowana jest indywidualna ocena pracownika, która ma 
wpływ na wysokość podwyżki. Warto mieć dobrą ocenę za pracę. 

Nowe obowiązki osób  
przebywających na zwolnieniu lekarskim

Światowe Dni Młodzieży 
rozpoczęte

Pożegnanie ś.p Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta 
Gdańska odbyło się w sobotę 19 stycznia 2019 r.  
Urna z prochami spoczęła w gdańskiej Bazylice Mariackiej. 

We wtorek rozpoczęły się w Pana-
mie Światowe Dni Młodzieży, które 
zainicjował św. Jan Paweł II w 1986 
r. Z Polski do Panamy dotarło 3,5 
tys. młodych ludzi, nie mówiąc już 
o wolontariuszach i dziennikarzach. 
Polacy stanowią najliczniejszą grupę 
pielgrzymów z Europy. W środę do 

młodzieży dołączy papież Franciszek. 
ŚDM potrwają do 27 stycznia.

Są to spotkania młodych kato-
lików, które odbywają się co dwa-
-trzy lata. W Polsce takie spotkania 
odbyły się już dwa razy: w 1991 r. 
w Częstochowie i w 2016 r. w Kra-
kowie. Więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiatowe-dni-mlodziezy-w-panamie
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