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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Kłosy bursztynowego 
Ołtarza 

Zarząd Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność” apeluje 
o wsparcie przy wykańczaniu kom-
pozycji bursztynowego ołtarza 
w gdańskiej bazylice św. Brygidy. 
Brakuje w nim kilku elementów, 
m.in. łanu pszenicy, który ma też 
być wykonany z bursztynu. Po-
trzebne są rurki miedziane, kawałki 
bursztynu oraz środki �nansowe,
które można wpłacać na konto: Re-
gion Gdański NSZZ ,,Solidarność” 
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 
Gdańsk – Bank Millennium O/
Gdańsk Nr 34 1160 2202 0000 0000 
6189 1527 z dopiskiem ,,OŁTARZ” . 
Więcej...>> 

Kongres MKZZ
W Kopenhadze rozpoczął się 

Kongres Międzynarodowej Kon-
federacji Związków Zawodowych. 
Kongres określi priorytety MKZZ na 
najbliższą, 4-letnią kadencję. Mają 
one opierać się na czterech �larach
działania: pokój, demokracja, prawo; 
regulowanie siły ekonomicznej; glo-
balna zmiana – sprawiedliwa trans-
formacja; równość. Więcej...>>

Nagrody Głównego 
Inspektora Pracy

We wtorek 27 listopada na 
Zamku Królewskim w Warsza-
wie, po raz dwudziesty piąty, na-
grodzono laureatów konkursu 
Państwowej Inspekcji Pracy „Pra-
codawca – organizator pracy bez-
piecznej”. W trakcie uroczystości 
wręczono również Nagrody Głów-
nego Inspektora Pracy im. Haliny 
Krahelskiej. W uroczystości brał 
udział Piotr Duda, przewodniczą-
cy „Solidarności”. Więcej...>>

Bezrobocie 
w Pomorskiem

Pomorskie Obserwatorium Ryn-
ku Pracy podaje, że w październiku 
2018 r. liczba bezrobotnych zareje-
strowanych w powiatowych urzę-
dach pracy naszego województwa 
wyniosła 44 869 osób. W stosunku 
do października roku ubiegłego 
była niższa o 10 proc. Więcej...>>
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Pikieta w obronie portowców
Zwolnienie z pracy przewod-

niczącego KM NSZZ „Solidarność” 
Gdynia Container Terminal SA, re-
presje wobec kilku innych działa-
czy związkowych, a także wynaję-
cie �rmy detektywistycznej w celu
inwigilacji związkowca i jego ro-
dziny to przyczyny protestu pro-
wadzonego przez portową „Soli-
darność”.  11 grudnia o godzinie 
11 odbędzie się już kolejna pikieta 
w obronie praw pracowniczych 
i związkowych w GCT.

– Apeluję o aktywny udział 
i wsparcie naszych kolegów z Gdy-
nia Container Terminal SA – mówił 

Krzysztof Dośla przewodniczący 
ZRG. 

Członkowie regionalnych władz 
związku , podczas grudniowego 
posiedzenia Zarządu Regionu, 
które odbyło się 3 grudnia w sie-
dzibie Gdańskiej „Solidarności”, 
przyjęli stanowisko wpierające ak-
cję protestacyjną, organizowaną 
przez Krajową Sekcję Portów Mor-
skich NSZZ „Solidarność” w dniu 
11 grudnia 2018 roku pod siedzibą 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
Stanowisko Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
tutaj...>>

Podczas posiedzenia Mię-
dzyregionalnej Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” 
z siedzibą w Gdańsku, które odbyło 
się 4 grudnia br. poruszono przede 
wszystkim kwestie poprawy sytu-
acji pracowników oświaty, dobrej 
jakości edukacji oraz patriotyczne-
go wymiaru polskiej szkoły. Mówio-
no również, na przykładzie KM „S” 
w Starogardzie Gdańskim, o braku 

Zapaść w szkolnictwie, 
minister do wymiany…

wynagrodzeń za prowadzenie 
lekcji w zastępstwie, do czego 
często nauczyciel jest zmuszany. 
Jednak najważniejszym tematem 
było omówienie akcji zbierania 
pasków z informacją o wynagro-
dzeniach i przedstawienia ich me-
diom w dniu 10 grudnia br., gdyż 
minister edukacji narodowej Anna 
Zalewska mówi nieprawdę o za-
robkach nauczycieli. Więcej...>> 

Niezbyt dobre 
nastroje panują 
wśród pracowni-
ków szkół, przed-
szkoli. Głównym 
powodem jest 
sytuacja płaco-

wa. Przy okazji reformy oświaty 
MEN wprowadziło wiele nowych 
przepisów. Środowisko oświatowe 
najbardziej bulwersują zmiany do-
tyczące oceny pracy i awansu za-
wodowego, który wydłużono z 10 
do 15 lat.

A wydłużony awans to problem 
płac. Jest jakimś cywilizacyjnym 
wyzwaniem sytuacja, gdy nauczy-
ciel po studiach przez 2 lata stażu 
(był rok), otrzymuje pensję zasad-
niczą w wysokości 2 417 zł brutto. 
Potem, przez następnych sześć 
lat, płaca jest niewiele większa 
– 2 487 zł. Ma być wprowadzona 
podwyżka dla nauczycieli o 5 proc. 
od stycznia 2019 r., ale nie zmieni 
ona struktury płac. Stąd rodzi się 
pytanie, kto będzie wybierał pracę 
w oświacie szczególnie w sytu-
acji większej możliwości wyboru 
zatrudnienia przez absolwentów 
uczelni. Już dzisiaj dyrektorzy mają 
problemy ze znalezieniem nauczy-
cieli informatyki, przedmiotów za-
wodowych, czy tzw. przedmiotów 
laboratoryjnych. Warto pamiętać, 
jak dbano w II Rzeczpospolitej o to, 
by w oświacie pracowali ludzie 
najlepiej przygotowani, z powoła-
niem pedagogicznym, charyzmą. 
To te szkoły opuszczało późniejsze 
pokolenie Kolumbów. 

W połączeniu z nowym sys-
temem obowiązkowych ocen 
nauczycieli, który wprowadzono 
od września tego roku, tworzy 
niezbyt korzystny klimat w szko-
łach. A jest jeszcze problem często 
niskich wynagrodzeń pracowni-
ków administracji i obsługi szkół, 
którzy stanowią do ok. 20 procent 
ogółu pracowników. Ulegają one 
spłaszczeniu i mimo większej wy-
sługi lat, oscylują często wokół  
płacy minimalnej (2 100 zł). 

Wojciech Książek
przewodniczący Sekcji Oświaty 

Dylematy 
w szkolnictwie

NASZYM ZDANIEM

Rocznice polskich tragicznych Grudniów tradycyjnie obchodzone 
będą w Gdańsku i Gdyni. 

Główne uroczystości odbędą się 16 grudnia w Gdańsku i 17 grudnia 
w Gdyni. Jednak już 9 grudnia (Kościerzyna, godz. 9.30 msza św. za O�a-
ry Grudnia 1970 i pokój na świecie w kościele pw. św. Trójcy – plac Jana 
Pawła II) rozpoczną się obchody upamiętniające tych, którzy w obronie 
godności człowieka pracy, upominając się o chleb i wolność, oddali ży-
cie lub poświęcili zdrowie. 11 grudnia na placu Solidarności w Gdańsku 
zostanie odsłonięta wystawa plenerowa „586 dni stanu wojennego”. 
13 grudnia, oprócz złożenia wieńców i zapalenia zniczy pod kilkoma po-
mnikami w Gdańsku, odbędzie się konferencja w Sali BHP pt. „Rola Świę-
tego Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana w obaleniu komunizmu 
i odzyskaniu Niepodległości”. Więcej...>>

Grudniowe memento – rocznice 
dramatów z 1970 r. i 1981 r.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/klosy-bursztynowego-oltarza-apel-o-wsparcie
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18205-wreczono-nagrody-glownego-inspektora-pracy-wsrod-wyroznionych-wojciech-ilnicki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kongres-miedzynarodowej-konfederacji-zwiazkow-zawodowych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-w-wojewodztwie-pomorskim
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-11-grudnia-solidarnosciowa-pikieta-w-obronie-portowcow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zapasc-w-szkolnictwie-minister-wymiany
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/grudniowe-memento-rocznice-dramatow-z-1970-r-1981-r


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

44 procent
Tyle �rm planuje wzrost wynagrodzeń dla swoich pracowników
w najbliższych 6 miesiącach – tak podaje Instytut Badawczy Randstad. 

WYDARZYŁO SIĘ
 5.12.1975 r. – 59 

intelektualistów 
wysłało list do 
władz przeciwko 
zmianom w Kon-
stytucji PRL.

 7.12.1925 r. 
– Liga Narodów 
przyznała Polsce 
prawo utrzymania 
straży wojskowej 
na Westerplatte.

 9.12.1922 r. – Ga-
briel Narutowicz 
został wybrany 
przez Zgroma-
dzenie Narodowe 
na pierwszego 
prezydenta RP.

Przygotowania do stanu wojennego w Polsce
HISTORIA 1981

Jak ocenia Pan zmiany w ustawie o związkach 
zawodowych?
ZDZISŁAW BALCERZAK, członek Komisji Zakłado-
wej NSZZ „S” w Auchan Polska, spółka z oo.

– Są to bardzo pozytywne zmiany, ponieważ wresz-
cie do Związku mogą się zapisać koledzy zatrudnieni na 
umowy zlecenia. Do tej pory, mimo, że byli pracowni-
kami, nie mieli żadnej ochrony ze strony Związku. Po-
nadto ta ustawa pozwala na zwiększenie liczebności 
członków. Uwiarygadnia nasz Związek. Osoby te mogły być dotychczas 
tylko sympatykami Związku, a więc nie korzystali z wielu dobrodziejstw, 
jakie daje przynależność do związku zawodowego. Będąc członkiem 
Związku są chronieni, dajemy im dostęp do prawników, ochronę przed 
działaniami nieuczciwych pracodawców, którzy często w ogóle nie liczą 
się z pracownikiem. Większa liczebność organizacji zmusza pracodawcę 
do przestrzegania prawa pracy, bezpieczeństwa pracy, poszanowania 
pracownika. Pracodawca nie może bezkarnie stosować mobbingu… 
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PYTANIE TYGODNIA
Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien sza-
cunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

KSIĄŻKA POD CHOINKĘ

Władze komunistyczne rozpo-
częły je już w czasie strajków sierp-
niowych 1980 roku. Rejestracja 
„Solidarności” 10 listopada 1980 
roku była tylko przykrywką do si-
łowego rozprawienia się ze Związ-
kiem. 12 listopada1980 roku Woj-
ciech Jaruzelski, na posiedzeniu 
Komitetu Obrony Kraju, poinfor-
mował o przygotowanych aktach 
prawnych niezbędnych do wpro-
wadzenia stanu wojennego oraz 
listach z około 13 tysięcami dzia-
łaczy opozycji przeznaczonych do 
internowania. W lutym 1981 roku 
ustalono, że wprowadzenie stanu 
wojennego powinno być przygo-
towane pod względem propagan-
dowym, tak aby opinia publiczna 
zaakceptowała jego celowość. W 
sierpniu 1981 roku w Moskwie wy-
drukowano obwieszczenia Rady 
Państwa dotyczące wprowadzenia 
stanu wojennego. We wrześniu 
1981 roku na posiedzeniu KOK 
jego uczestnicy stwierdzili, że do 

wprowadzenia stanu wojennego 
potrzebna jest jedynie decyzja po-
lityczna, ale należy z nią poczekać 
do pojawienia się pretekstu, który 
pozwoliłby obarczyć odpowie-
dzialnością za wprowadzenie sta-
nu wojennego NSZZ „S”. O�cjalnym
powodem była pogarszająca się 
sytuacja gospodarcza kraju, nato-
miast rzeczywistym – obawy reżi-
mu komunistycznego przed utratą 
władzy. Według badań OBOP z 
czerwca 1981 roku działania KC 
PZPR pozytywnie oceniało jedynie 
6 proc. respondentów, natomiast 
„Solidarność” aż 62 proc. Pod ko-
niec 1981 roku zdaniem władz 
sowieckich interwencja Armii Czer-
wonej w Polsce nie była brana pod 
uwagę. Jurij Andropow, członek 
Biura Politycznego KPZS mówił: 
– Nie możemy ryzykować. Nie za-
mierzamy wprowadzać wojsk do 
Polski. Interwencji wojsk Układu 
Warszawskiego domagał się jedy-
nie Wojciech Jaruzelski. 

Dla pracowników zatrudnio-
nych na umowach czasowych od 
22 lutego 2016 r. z dniem 21 listo-
pada 2018 r. upłynął maksymalny,  
33-miesięczny, limit zatrudnienia 
na tej podstawie, co oznacza, że 
od 22 listopada uległy one z mocy 
prawa przekształceniu w umowy 
na czas nieokreślony.

Po zmianach, które weszły w 
życie 22 lutego 2016 r., przepis art. 
251 § 1 kodeksu pracy przewiduje 
dwa limity – czasowy i ilościowy. 
Począwszy od tego dnia okres za-
trudnienia na podstawie umowy 
o pracę na czas określony, a także 
łączny okres zatrudnienia na pod-
stawie umów o pracę na czas okre-
ślony zawieranych między tymi 
samymi stronami stosunku pracy, 
nie może przekraczać 33 miesię-
cy, a łączna liczba tych umów nie 
może przekraczać trzech.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 usta-
wy zmieniającej, jeżeli umowa na 
czas określony trwała od 22 lute-

go 2016 r., do okresu zatrudnienia 
pracownika na potrzeby oblicze-
nia limitu 33 miesięcy pracy na 
podstawie umów terminowych 
wlicza się czas przypadający do-
piero od tego dnia. Oznacza to, 
że najwcześniejszą datą, w której 
taka umowa (lub kolejna) prze-
kształciła się w umowę o pracę na 
czas nieokreślony, był 22 listopada 
2018 r. 

Przykład: 
Z pracownikiem zawarto 

umowę o pracę na czas określo-
ny na okres od 1.12.2015 r. do 
30.11.2018 r. (3 lata). Jeżeli umowa 
ta nie została rozwiązana najpóź-
niej z dniem 21.11.2018 r. (w tym 
dniu osiągnięty został okres 33 
miesięcy, liczony od 22.02.2016 r.), 
to 22.11.2018 r. pracownik będzie 
uważany za zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony. 

Stan prawny na 27.11.2018 r.
Maria Szwajkiewicz

ZAPYTAJ PRAWNIKA
Umowy terminowe po 22 listopada 2018 r. 

Dla naszych Czytelników mamy 
do rozlosowania cztery egzempla-
rze książek, przekazane nam przez 
księgarnię Patrioteka.pl. Aby dać 
sobie szansę na wygraną, wystarczy 
do 15 grudnia wysłać e-mail o treści 

„Idą święta” na adres: magazyn@so-
lidarnosc.gda.pl. Książki można 
kupić również w księgarni interne-
towej www.Patrioteka.pl. Zamówie-
nia zbiorowe dla członków „Solidar-
ności”: kontakt@patrioteka.pl.

USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH (cz. 1)

Nowa ustawa o związkach za-
wodowych wprowadza ścisłe ter-
miny wyrażenia lub niewyrażenia 
zgody na działania pracodawcy wo-
bec pracowników. I tak organizacja 
związkowa ma 14 dni roboczych 
liczonych od dnia złożenia przez 
pracodawcę pisemnego zawiado-
mienia o zamiarze wypowiedzenia 
lub jednostronnej zmiany stosun-

ku prawnego. W przypadku pisem-
nego zawiadomienia o zamiarze 
rozwiązania stosunku prawnego 
termin ten wynosi 7 dni roboczych, 
liczonych od dnia złożenia przez 
pracodawcę. Brak odpowiedzi po 
upływie tych terminów jest rów-
noznaczny z wyrażeniem zgody 
przez zarząd zakładowej organiza-
cji związkowej.

Brak odpowiedzi oznacza zgodę

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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