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Zmarła 
Danuta Nowakowska

Nauczycielka, uczestniczka 
strajku okupacyjnego w listopa-
dzie 1980 roku w Urzędzie Woje-
wódzkim w Gdańsku, delegatka 
na I Krajowy Zjazd „Solidarności” 
w lipcu 1981 r. W Paryżu organi-
zowała pomoc dla więzionych i in-
ternowanych w Polsce. W sierpniu 
1980 była aktywna od samego 
początku: uczestniczyła w strajku 
w Stoczni im. Lenina w Gdańsku, 
zakadała Komitet Strajkowy Pra-
cowników Oświaty w Gdańsku, 
była delegatką do Międzyzakłado-
wego Komitetu Strajkowego, a na-
stępnie zakładała „Solidarność” 
Nauczycieli i Pracowników Oświa-
towych. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się w Sztumie we wtorek, 
11 lutego 2020 r.

Najważniejsze zmiany 
w prawie pracy 

Dotyczą wyższego wynagro-
dzenia minimalnego, wyłączenia 
dodatku stażowego z płacy mini-
malnej, wynagrodzenia z umów 
zleceń, wyższego odpisu na Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych oraz Pracowniczych Planów 
Kapitałowych. O szczegółach każ-
dego z tych elementów piszemy 
na naszej stronie internetowej. 
Więcej...>>

Czy bibliotekarz to tragarz? 

Bibliotekarze z „Solidarności” 
domagają się od ministra edu-
kacji narodowej ujednolicenia 
zatrudnienia osób pracujących 
w szkołach wszystkich typów. Śro-
dowisko ma bowiem swoje, nie-
rozwiązane od lat, problemy. Np. 
w momencie wprowadzenia tzw. 
darmowych podręczników w 2014 
roku praca bibliotekarza na dwa 
miesiące zamieniła się w pracę… 
magazyniera i transportowca. 

W miniony wtorek pracownicy, 
których to dotyczy, przyjechali do 
siedziby gdańskiej „Solidarności” 
na konferencje „Problemy biblio-

tekarzy szkolnych”, zorganizowa-
ną przez Międzyregionalną Sekcję 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
w Gdańsku. Spraw do omówie-
nia oraz zawnioskowania do MEN 
i organów prowadzących było bez 
liku. I tak np. w szkołach, w których 
nie ma świetlicy, jej rolę przejmu-
ją biblioteki szkolne. Bywa, że 
nauczyciele bibliotekarze muszą 
prowadzić zajęcia dla uczniów, 
którzy nie chodzą na religię. 
W szkołach podstawowych, gdzie 
z reguły są świetlice, problem jest 
mniejszy, za to w szkołach śred-
nich bibliotekarze prowadzą też 

zajęcia opiekuńcze. Bibliotekarze 
(a właściwie bibliotekarki) organi-
zują więc lekcje i uczą w grupach 
łącząc kilka klas.

Pilnym wydaje się wydanie 
rozporządzenia określającego 
status zawodowy i etat nauczy-
ciela bibliotekarza (do 1999 roku 
obowiązywało zarządzenie MEN z 
4 czerwca 1997 r. w sprawie liczby 
uczniów, na których przysługuje 
etat nauczyciela bibliotekarza, 
obecnie takie odgórne normy nie 
obowiązują). 

– Problemy nauczycieli biblio-
tek są poważne, a jednocześnie 
niezauważane  – mówił Wojciech 
Książek, przewodniczący MSOiW 
„S” - Brakuje ogólnopolskich stan-
dardów i norm zatrudniania, wy-
stępuje „samowolka”. 

Konferencja była więc szansą na 
ujęcie i przygotowanie konkretnych 
wniosków wraz z postulatem okre-
ślenia krajowych standardów pracy 
dla bibliotek szkolnych, w tym norm 
zatrudnienia, liczby etatów na licz-
bę uczniów i stan księgozbiorów, 
zapewnienia pełnopłatnych za-
stępstw bibliotekarzom mającym 
kwali�kacje do nauczania drugiego
przedmiotu. Postulaty tra�ą teraz do
MEN, którego dwoje przedstawicieli 
przybyło na gdańską konferencję. 
Czy ministerstwo przychyli się do 
postulatów nauczycieli biblioteka-
rzy? Czas pokaże.  Więcej...>>

Wojciech Książek zwraca uwagę, iż zdarza się, że biblioteka nie jest 
traktowana jako pełnoprawny element szkoły, ale jako poczekalnia dla 
uczniów, czy miejsce prowadzenia zastępstw za innych nauczycieli.

31 sierpnia zostaną wręczone 
stypendia z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „S”. Więcej...>>

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku podał wstępne dane 
podsumowujące miniony mie-
siąc. Stopa bezrobocia w woje-
wództwie wyniosła 4,8 procent. 
W odniesieniu do poprzedniego 
miesiąca wzrosła o 0,4 pkt. pro-
centowego, a w porównaniu do 
stycznia 2019 roku jest niższa o 0,4 
pkt. proc. Województwo pomor-
skie zajęło piąte miejsce w kraju 
pod względem najniższej stopy 
bezrobocia (po województwie 
wielkopolskim – 3,1 proc., śląskim 
– 3,8 proc., małopolskim - 4,3 proc. 
i mazowieckim – 4,6 proc.). Dodaj-
my, że średnia stopa bezrobocia 
dla całego kraj wynosiła 5,5 proc. 

Rynek pracy na Pomorzu 
Liczba zarejestrowanych bez-

robotnych wyniosła w styczniu 
45,1 tysiąca osób. W stosunku 
do grudnia 2019 r. odnotowano 
wzrost liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych o 7,9 procent (czyli 
o 3,3 tysiąca osób). Wzrost od-
notowano we wszystkich powia-
tach, a największy wystąpił w po-
wiecie kartuskim, w Słupsku oraz 
w Sopocie. Patrząc w dłuższej 
perspektywie liczba zarejestro-
wanych bezrobotnych w końcu 
stycznia 2020 r. jest niższa niż 
przed rokiem o 8,2 procent (czyli 
o 4 tysiące osób). 

Pracodawcy zgłosili 8,4 tysięcy 
wolnych miejsc pracy i miejsc ak-
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tywizacji zawodowej.  W porów-
naniu do grudnia 2019 roku to 
wzrost o 44,1 procent (czyli o 2,6 
tysiąca ofert). Największy wzrost 
wystąpił w powiatach puckim oraz 
bytowskim. 

Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmiany-w-prawie-pracy-w-2020-roku
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/status-nauczycieli-biblioteki-na-konferencji-w-gdanskiej-s-bibliotekarz-czy-tragarz


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
63 procent

WYDARZYŁO SIĘ
 14.02.1942 r.  

Związek Walki 
Zbrojnej został 
przekształcony 
w Armię Krajową. 

 15.02.1979 r.  
W wyniku wybu-
chu w warszaw-
skiej Rotundzie 
PKO zginęło 
49 osób. 

 17.02.1981 r.  
Nastąpiła Rejestra-
cja Niezależnego 
Zrzeszenia Studen-
tów. 

Uroczystość w Pucku. Sto lat od zaślubin
HISTORIA 1920 – 2020
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Tylu badanych wskazuje, że polskie prawo jest ważniejsze od regulacji 
Unii Europejskiej. Sondaż został przeprowadzony przez United Survey 
na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” oraz RMF FM. Dodajmy, że 
wyższość prawa unijnego wskazało zaledwie 30 procent badanych, 
a 6,1 procent odpowiedziało „Nie wiem”.

Krótkie rządy Prawa i Sprawiedliwości spowodowały, że perspektywy są 
inne. Budujemy port zewnętrzny, nowy port w Gdańsku, inwestycje ko-
lejowe, drogi. Polska będzie korzystać z dostępu do morza w pełni. Bez 
silnej �oty i portów trudno sobie wyobrazić nowoczesny, bogaty kraj bez 
bogatego Pomorza.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich

O�cjalne obchody stulecia za-
ślubin Polski z morzem rozpoczęła 
msza św. w puckiej farze, odpra-
wiona przez metropolitę gdań-
skiego ks. arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia z udziałem m.in. 
prezydenta Andrzeja Dudy.

Wcześniej na placu przed ko-
ściołem pw. św. Apostołów Pio-
tra i Pawła prezydent RP odsłonił 
tablicę upamiętniającą rocznicę 
zaślubin i „powrotu Pomorza 
do macierzy”. Prezydent Duda, 
prezes IPN Jarosław Szarek oraz 
burmistrz Pucka Hanna Pruch-
niewska odsłonili na Starym 
Rynku także tablicę pamiątkową 
poświęconą Antoniemu Miotke, 
współorganizatorowi uroczysto-
ści zaślubin Polski z Bałtykiem 
w 1920 roku. 

Po nabożeństwie jego uczest-
nicy w asyście kompanii repre-
zentacyjnej i orkiestry Marynarki 
Wojennej przeszli do portu rybac-
kiego w Pucku, gdzie odbył się akt 
odnowienia zaślubin.

– Obok 11 listopada do tych 
wydarzeń najważniejszych, które 
ukształtowały Polskę i budowały 
naszą historię, należały Powsta-
nie Wielkopolskie, dzięki któremu 
tamten region wrócił do Macierzy, 
Powstania Śląskie, szczególnie 
to pierwsze, powrót Polski nad 
morze, którego setną rocznicę 
obchodzimy dzisiaj, wojna polsko-
-bolszewicka i wielka bitwa war-
szawska oraz odzyskanie przez 
Polskę Górnego Śląska, które 
zakończyło proces kształtowania 
granic Rzeczypospolitej – wyli-
czał na nabrzeżu w Pucku Andrzej 
Duda podczas aktu odnowienia 
zaślubin z morzem.

Po uroczystościach w Pucku 
Andrzej Duda udał się do Włady-
sławowa, gdzie na placu przed 
pomnikiem gen. Józefa Hallera 
spotkał się z mieszkańcami. Dru-
gie podobne spotkanie odbyło się 
w Wejherowie. Stanowisko ZRG 
w sprawie 100 rocznicy zaślubin 
Polski z morzem...>> 

PRAWNIK WYJAŚNIA

Syndrom „pierwszej dniówki”

W jednym z orzeczeń Sąd Naj-
wyższy stwierdził (sygn. akt: III UK 
150/18), iż emeryci urodzeni po 
1948 roku mogą starać się o spe-
cjalną rekompensatę, jeżeli przed 
laty pracowali przed monitorem 
kineskopowym. Dotyczy to osób, 
które przed 2009 rokiem wypra-
cowały co najmniej 15 lat stażu 
w tzw. szczególnych warunkach.

Sąd Najwyższy rozstrzygał 
sprawę sporu między ZUS a oso-
bą ubezpieczoną, która przez 20 
lat pracowała przy monitorach 
z ekranem kineskopowym i po-
równywała wprowadzane dane, 
wychwytywała błędy w oprogra-
mowaniu i przenosiła dane ponad 
11 tysięcy pracowników. W czasie 
pracy występował w monitorach 
efekt migotania oraz zjawisko od-
bić i olśnień, co miało wpływ na 
zmęczenie wzroku. Kobieta żądała 
od ZUS uznania charakteru swojej 
aktywności przed komputerem 
jako pracy w szczególnych warun-
kach. Odwołująca się wykonywała 
pracę w trybie ciągłym, przed mo-
nitorem ekranowym, który wcho-

dził w skład stacjonarnego zesta-
wu komputerowego.

ZUS odmawiając świadczenia 
zarzucał, iż prace przy programowa-
niu to prace informatyka, w których 
narzędziem ułatwiającym wykony-
wanie obowiązków jest komputer 
jako urządzenie w całości, a nie je-
dynie monitor ekranowy. Nie są to 
więc prace szczególnie obciążające 
narząd wzroku i wymagające precy-
zyjnego widzenia. Co za tym idzie, 
brak jest podstaw do zakwali�kowa-
nia prac przy programowaniu jako 
prac w szczególnych warunkach.

Zgodnie z ustawą o emerytu-
rach pomostowych, przedmiotowa 
rekompensata przysługuje ubez-
pieczonemu, jeżeli ma okres pracy 
w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze w rozu-
mieniu przepisów ustawy o emery-
turach i rentach z FUS, wynoszący 
co najmniej 15 lat. Ponadto warun-
kiem uzyskania rekompensaty jest 
nieuzyskanie prawa do emerytury 
na podstawie ww. ustawy.
Stan prawny na 12.02.2020 r.

Łukasz Sulej

Za długoletnią pracę przed monitorem 
może przysługiwać rekompensata

Obowiązujące przepisy prawa 
pracy wykluczają możliwość prze-
pracowania choćby jednego dnia 
bez zawarcia pisemnej umowy. 
Temat został poruszony w ponie-
działek w audycji „Głos pracowni-
ka”, która jest emitowana od stycz-
nia na antenie Radia Gdańsk. 

Od września 2016 r. obowiązują 
przepisy, według których pracodaw-
ca nie może dopuścić do stanowiska 
pracownika, dopóki nie podpisze z 
nim odpowiedniej umowy. Dzięki 
tym przepisom, które są efektem 
starań „Solidarności”, wyeliminowa-
no syndrom „pierwszej dniówki”.

– Często pracownicy nie wie-
dzą, kiedy muszą podpisać umo-
wę o pracę. Pracodawca jest jed-
nak zobowiązany do podpisania 
umowy z pracownikiem przed do-
puszczeniem go do pracy. Przed 
wrześniem 2016 roku, zanim zmie-
niły się przepisy, obowiązywała 
zasada, że pracodawca musiał 
podpisać umowę z pracownikiem 
do końca dnia, co powodowało, 
że pracownicy często pracowali 
bez umowy pisemnej. To budziło 

wątpliwości prawne. Zmienione 
przepisy gwarantują, że pracow-
nik musi mieć podpisaną umowę 
przed rozpoczęciem pracy. Wyko-
nywanie umowy bez podpisania 
umowy jest wykroczeniem – wyja-
śniła w audycji „Głos pracownika” 
Katarzyna Isbrandt z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

W ostatniej audycji „Głos pra-
cownika” dziennikarze Radia 
Gdańsk sprawdzali także, jaka 
przyszłość czeka humanistów na 
rynku pracy. Według prezes �rmy
Youll.be Joanny Staniszewskiej, 
w niedalekiej przyszłości pracę 
znaleźć będą mogli w nowych za-
wodach. O zatrudnienie nie będą 
musieli się martwić specjaliści od 
prowadzenia rozmów wewnątrz 
�rmy i między �rmami. Mają być
to osoby, które łączą w sobie ce-
chy dobrych HR-owców, marke-
tingowców, psychologów i socjo-
logów. Link do audycji...>>
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika
http://solidarnosc.gda.pl/dokumenty/dokumenty-zrg-2020/stanowisko-zrg-nszz-solidarnosc-ws-100-rocznicy-zaslubin-polski-z-morzem-z-dnia-3-02-2020
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