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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Msza w intencji 
prawdy

W niedzielę, 24 lutego w bazyli-
ce św. Brygidy o godz. 11 zostanie 
odprawiona msza św. (uroczysta 
suma) w intencji prawdy i za spo-
kój duszy śp. księdza prałata Hen-
ryka Jankowskiego.

Bomba w Biedronce 
– zakaz ewakuacji

Do niektórych kierowników 
sklepów popularnego w Polsce 
dyskontu Biedronka dotarły sms-y 
zakazujące ewakuacji pracowni-
ków i klientów w przypadku alar-
mu bombowego. Nawet jeśli poja-
wi się policja z nakazem ewakuacji, 
to najpierw funkcjonariusze muszą 
się skontaktować z kierownictwem, 
a potem ewentualnie wyprowadzić 
ludzi ze sklepu. Więcej...>>

Strajk zawieszony 
w starogardzkim ROPS

7 lutego 2019 r. w Warszawie 
członkowie Komitetu Protestacyj-
no-Strajkowego NSZZ Solidarność, 
który zrzesza m.in. pracowników 
Regionalnego Ośrodka Psychiatrii 
Sądowej w Starogardzie Gdańskim, 
spotkali się ze Zbigniewem Królem, 
podsekretarzem stanu w Minister-
stwie Zdrowia. Podpisano ustalenia, 
które mają wprowadzić długofa-
lowe zamiany służące poprawie 
warunków wynagradzania osób za-
trudnionych w ROPS. Więcej...>>

Spada średnia krajowa
GUAS ogłosił, że w styczniu 

2019 r., w stosunku do grudnia 
2018 r. spadła średnia krajowa pen-
sja. Obecnie przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przed-
siębiorstw wynosi 4931,80 zł brutto. 

Stulecie ordynariatu 
polowego WP

Biskupstwo Polowe, późniejszy 
Ordynariat Polowy, został powo-
łany przez papieża Benedykta XV,  
5 lutego 1919 r., a 23 lutego 1991 r. 
biskupem polowym został Sławoj 
Leszek Głódź, od blisko 11 lat me-
tropolita gdański. Więcej...>> 
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Pożegnanie premiera  
mec. Jana Olszewskiego

Premier pierwszego rządu po-
wołanego w wyniku wolnych wy-
borów mec. Jan Olszewski, obroń-
ca w procesach politycznych 
opozycjonistów od lat 60., spoczął 
w sobotę 16 lutego br. na cmenta-
rzu wojskowym na Powązkach.

Żegnała go rodzina, przed-
stawiciele władz państwowych 
i liczni mieszkańcy stolicy. Hołd 
zmarłemu oddali kombatanci AK 

i związkowcy z NSZZ „Solidarność” 
m.in. ze Stoczni Gdańskiej, także 
poczet ze sztandarem NSZZ „So-
lidarność”, górnicy, opozycjoni-
ści z dawnych lat, w tym Andrzej 
Gwiazda i członkowie rządu Jana 
Olszewskiego, m.in. Antoni Ma-
cierewicz i Piotr Naimski. Wśród 
wielu polityków zabrakło jednak 
przedstawicieli dzisiejszej opozy-
cji. Więcej...>>

Podczas posiedzenia Sztabu 
Protestacyjno-Strajkowego Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” w Gdańsku (19 lutego) 
omówiono kolejne etapy sporu 
zbiorowego w oświacie. Gościem 
spotkania był Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „Soli-
darność”, który przedstawił decy-
zje Krajowego Sztabu Protestacyj-
nego ustanowione 5 lutego br.

– Przewodniczący poszczegól-
nych organizacji przekazali infor-
macje na temat nastrojów wśród 
pracowników i członków Związku. 
Tylko w samym Gdańsku do spo-
ru zbiorowego przystąpiło ponad 
70 szkół i przedszkoli. Członkowie 
gdańskiej oświaty oczekują ra-
dykalnej formy protestu, łącznie 
ze strajkiem, ponieważ uważają, 
że tylko tak można nacisnąć na 
rządzących. Propozycje minister 
Anny Zalewskiej dotyczące pod-
wyżek wynagrodzenia są dla nich 
nie do przyjęcia. Oczekujemy ta-
kich podwyżek, jakie mają miejsce 
w sferze mundurowej – mówi Bo-

Akcja oflagowania szkół

żena Brauer, przewodnicząca KM 
NSZZ „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdańsku

Około 90 procent zakładowych 
i międzyzakładowych organiza-
cji związkowych Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” w Regionie Gdańskim 
oczekuje odpowiedzi od dyrek-
torów placówek oświatowych 
na pisma z żądaniami złożonymi 
w ramach akcji protestacyjnej. Są 
to głównie żądania płacowe, ale 
nie tylko. Od 25 lutego br. rozpo-
czyna się akcja o�agowania szkół
oraz noszenia znaczków „Protest 
Oświaty”. Akcja potrwa do odwo-
łania. Więcej...>>

W ostatnim 
czasie zasadnym 
stało się pytanie, 
co takiego się wy-
darzyło, że w od-
biorze jednych 
sytuacja w szkol-

nictwie jest bardzo trudna, wręcz 
domagająca się czynnych działań 
protestacyjnych, gdy dla drugich 
nie ma powodu do niepokoju. Ten 
rozziew opinii staje się coraz bar-
dziej skrajny. Dlaczego? Powodów 
wydaje się być kilka.

Na atmosferę pracy w szkołach 
wpływa sytuacja płacowa nauczy-
cieli, a także niskie wynagrodzenia 
pracowników administracji i obsłu-
gi szkolnej. Paradoksalnie, ale rząd-
-MEN stał się w tej sprawie zakład-
nikiem sukcesu gospodarczego. 
Wzrost wynagrodzeń w gospodar-
ce narodowej (w grudniu 2018 r. 
średnia płaca w sferze przedsię-
biorstw doszła do 5 250 zł), wzrost 
płacy minimalnej (w tym roku to 
2 250 zł), doprowadził do trudnej 
do zaakceptowania dysproporcji 
w stosunku do płac w oświacie. 
Tym samym przestały robić wra-
żenie rządowe propozycje wzrostu 
wynagrodzeń nauczycieli.

Problem ujawniła chociażby 
grudniowa akcja pokazywania tzw. 
pasków o wynagrodzeniach, które 
wynoszą ok. 1800 zł na rękę w przy-
padku nauczyciela zaczynającego 
staż w oświacie. Do tego dochodzą 
informacje z rynku pracy, że choćby 
zatrudniając się w sklepach wiel-
kopowierzchniowych płaca, wraz 
z różnymi bonusami, dochodzi, już 
w pierwszym roku, do ok. 3,5 tys. 
zł. A mówimy o ludziach, którzy 
skończyli szkoły wyższe, często uzu-
pełniając o dodatkowe kwali�kacje
pedagogiczne.

W tej sytuacji nie ma szans, by 
absolwenci uczelni, np. dobrze 
wykształceni informatycy, ale też 
potencjalni nauczyciele przed-
miotów zawodowych, którym „na 
wejściu” w przedsiębiorstwach 
oferuje się 6 – 8 tys. zł, wybierali 
szkolnictwo. 

Wojciech Książek

W oświacie  
za mało płacą!

NASZYM ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ostatnie-pozegnanie-premiera-mec-jana-olszewskiego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bomba-w-biedronce-zakaz-ewakuacji
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/od-25-lutego-akcja-oflagowania-szkol
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/strajk-zawieszony-w-starogardzkim-rops
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stulecie-ordynariatu-polowego-wojska-polskiego-28-lat-od-przywrocenia-ordynariatu-polowego


CYTAT TYGODNIAPYTANIE TYGODNIA

Jaka jest sytuacja pracowników 
przy mniejszym bezrobociu?

LICZBA TYGODNIA

67 tysięcy
Tyle osób pracuje w około 3 tysiącach sklepów sieci Biedronka na te-
renie całej Polski.

WYDARZYŁO SIĘ
 20.02.1919 r. 

Sejm Ustawodaw-
czy zatwierdził 
Józefa Piłsudskiego 
jako głowę pań-
stwa z tytułem Na-
czelnika Państwa.

 24.02.1953 r.  
W więzieniu mo-
kotowskim został 
wykonany wyrok 
śmierci na gen. 
Auguściet Emilu 
Fieldor�e ps.„Nil”

 24.02.1969 r 
Do Gdyni po-
wrócił ze swego 
ostatniego rejsu 
transatlantyk MS 
Batory.

Strajki studenckie 81
HISTORIA 1981
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Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim 
człowiekiem bez jego zgody.

Abraham Lincoln, szesnasty prezydent USA

JAN DETTLAFF, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie

– Nasze płace są tak niskie, że występuje ogromna ro-
tacja pracowników. Przychodzi do pracy młody człowiek,  
otrzymuje pierwszą, drugą wypłatę w wysokości 1500 
– 1600 zł i odchodzi. Nikt za takie pieniądze nie chce pra-
cować. Obcokrajowców nie możemy zatrudniać. U nas 
głównie pracują emeryci, albo osoby z różnego rodzaju 
dodatkami. I tak jest w całej Polsce, a jest nas 44 tysiące. 
Nikt o nas nic nie wie, bo chociaż jesteśmy pracownikami 

cywilnymi, to pracujemy w wojsku. W 1988 r. mechanik wojskowy zarabiał 
tyle co sierżant. Dzisiaj chcielibyśmy mieć pensje szeregowca. Moja pod-
stawa pensji z wieloletnią wysługą wynosi 2550 zł brutto.

PRAWNIK INFORMUJE

18 lutego 1981 r. podpisa-
niem Porozumienia Łódzkiego 
zakończył się 29-dniowy strajk 
studentów w Łodzi. Był to naj-
dłuższy okupacyjny strajk stu-
dencki w Europie. Jego celem 
było zmuszenie władz PRL do 
zgody na rejestrację Niezależne-
go Zrzeszenia Studentów. 

Komitet Założycielski NZS 
powstał we wrześniu 1980 r. 
z nicjatywy gdańskich działaczy 
studenckich. Wniosek o rejestra-
cję Zrzeszenia złożono 20 paź-
dziernika w Sądzie Wojewódzkim 
w Warszawie. 13 listopada 1980 r. 
sąd wniosek odrzucił. 

W odpowiedzi rozpoczęły się 
akcje protestacyjne na uczel-
niach. Jako pierwszy do protestu 
przystąpił Wydział Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Łódzkie-
go. Podczas akcji „Solidarnego 
czekania” zajęcia odbywały się 
normalnie, studenci jednak po-
zostawali w budynkach uczelni 
na noc. Wkrótce do prawników 
przyłączyli się studenci z innych 
wydziałów. 

Rozmowy z delegacją rządową 
rozpoczęte 21 stycznia nic nie dały. 
Tego samego dnia studenci ogło-
sili strajk okupacyjny. 29 stycznia 
1981 r. strajkowała cała studenc-
ka Łódź. Do strajku przystąpio 10 
tys. studentów! Żacy wysunęli 50 
postulatów, m.in. rejestracji NZS, 
zniesienia przymusu nauczania 
języka rosyjskiego i przedmiotów 
indoktrynacyjnych, zniesienia 
cenzury, prawa do swobodnego 
wyjazdu za granicę, skrócenia 
służby wojskowej dla studentów, 
wprowadzenia niezależności 
uczelni w sprawach naukowych 
i dydaktycznych, uwolnienia więź-
niów politycznych oraz ukarania 
winnych stłumienia protestów ro-
botniczych w 1970 i 1976 r. 

Ostatecznie studentom udało 
się wywalczyć rejestrację (17 lute-
go 1981 r. ) niezależnej od władz 
organizacji – NZS. W latach 80. 
Stało się ono ważnym elementem 
opozycji antykomunistycznej, na-
zywanym czasami „młodzieżówką 
Solidarności”.

Jeżeli pracownik wygra proces 
i sąd orzeknie o przywróceniu go 
do pracy, to przywrócenie należy 
rozumieć dosłownie.

W wyroku z 26 listopada 2003 r. 
(I PK 490/02) Sąd Najwyższy stwier-
dził, że przywrócenie do pracy na-
stępuje na warunkach istniejących 
w chwili rozwiązania umowy i pra-
codawca nie musi ich ponownie 
określać przez wskazanie stano-
wiska pracy, warunków wynagra-
dzania i innych elementów treści 
stosunku pracy. Należy jednak pa-
miętać, że warunkiem ponownego 
zatrudnienia pracownika jest zgło-
szenie gotowości niezwłocznego 
podjęcia pracy w terminie 7 dni 
od przywrócenia go do niej (art. 
48 k.p.). Termin ten liczy się od dnia 
uprawomocnienia się wyroku.

Pracownikowi, który podjął 
pracę w wyniku przywrócenia, 
przysługuje wynagrodzenie za 
czas pozostawania bez pracy:
 w przypadku, gdy umowa zo-

stała rozwiązania za wypowie-

dzeniem - nie więcej niż za dwa 
miesiące, a gdy okres wypowie-
dzenia wynosił trzy miesiące 
– nie więcej niż za miesiąc. 

 w przypadku, gdy umowa zo-
stała rozwiązania bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika 
(dyscyplinarnie) nie więcej niż 
za trzy miesiące i nie mniej niż 
za miesiąc.
Jeżeli angaż rozwiązano z oso-

bą w wieku przedemerytalnym 
albo z pracownicą w okresie ciąży 
lub urlopu macierzyńskiego, wy-
nagrodzenie przysługuje za cały 
okres pozostawania bez pracy.

Okres, za który pracownikowi 
przyznano wynagrodzenie, wlicza 
się do okresu zatrudnienia ponow-
nie zatrudnionej osoby. Pomimo 
ciągłości zatrudnienia, pracownik 
za okres pozostawania bez pracy, 
za który nie wypłacono wynagro-
dzenia, nie nabywa prawa do urlo-
pu wypoczynkowego.
Stan prawny na 20.02.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Przywrócenie do pracy 
należy rozumieć dosłownie

O tym jak podróżować po Po-
morzu, gdzie pojechać, co warto 
zobaczyć, opowiadała na spotkaniu 
członków Organizacji Terenowej 
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidar-
ność” Gdańsk, autorka książki „Pomo-
rze mniej znane” i dziennikarka „Ma-
gazynu Solidarność” Maria Giedz. 
Spotkanie odbyło się 14 lutego br. 
w siedzibie ZRG. Wzięło w nim udział 
kilkadziesiąt osób. Więcej...>>

U emerytów z książką

Dwudniowe szkolenie dla 
członków komisji zakładowych 
i komisji rewizyjnych w ramach 
pracy Działu Szkoleń Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” odbyło się w Gdańsku 
w dniach 19-20 lutego 2019 r. 
Uczestniczyli w nim związkowcy 
z Gdańska i Tczewa.

– Szkolenie obejmuje pod-
stawy prawne przydatne w dzia-

łalności organizacji związkowej. 
Omawiamy zmiany w przepi-
sach powszechnie obowiązu-
jącego prawa, ale i wewnątrz-
związkowego. W ramach zajęć 
prezentowane są praktyczne 
rozwiązania w prowadzeniu or-
ganizacji związkowej – mówi Ta-
deusz Grubich, trener i metodyk 
związkowy.

Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie związkowców

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotkanie-u-emerytow-z-ksiazka-pomorze-mniej-znane
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