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100 dni
W takim czasie rząd Beaty Szydło chce wprowadzić priorytetowe projekty, m.in. 
program „Rodzina 500+” z zasiłkiem 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko.iBiS
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Historia „Solidarności”
Historię Pomorza w l. 1939–

–1990 prezentuje portalwww.te-
kapomorska.pl, uruchomiony przez 
Fundację Centrum Solidarności 
i Muzeum Stutthof. Serwis zawiera 
m.in. teksty, ilustracje i filmy prze-
znaczone dla nauczycieli, uczniów 
i pasjonatów historii. Więcej...>>

Elastyczni w pracy
Rośnie liczba firm, które zde-

cydowały się na wprowadzenie 
elastycznego czasu pracy – wyni-
ka z danych Państwowej Inspekcji 
Pracy. Takie rozwiązanie wprowa-
dziło już 1766 zakładów pracy, 
głównie dużych, z branż prze-
twórstwa przemysłowego, handlu 
i budownictwa. Więcej...

Walczymy o swoje
59 spraw pracowniczych 

prowadzą obecnie przed sąda-
mi prawnicy z Działu Prawnego 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. 
Przypomnijmy, że możliwość sko-
rzystania z bezpłatnej pomocy 
prawnej jest jednym z praw każ-
dego członka Związku.

Prezydent górą
Andrzej Duda jest najbardziej 

cenionym politykiem w Polsce. 
Ufa mu 55 proc. Polaków. Kolejne 
miejsca zajmują Paweł Kukiz (44 
proc.) i premier Beata Szydło (43 
proc.).  Więcej...>>

SZPITAL W CZERNI

PRAWOekologiczny

Wygraj nagrody

Wybory już za nami, ale 
w przestrzeni medialnej kam-
pania trwa na dobre. Stosuje 
się przy tym klasyczne chwyty 
medialnej manipulacji – jeden, 
dwa nawet błahe  tematy su-
flując widzom od rana do wie-
czora, a inne – marginalizując. 

Szczytem hipokryzji jest 
Komitet Obrony Demokracji. 
Gdzie byli dzisiejsi obrońcy, gdy 
poprzednia koalicja opanowy-
wała Trybunał Konstytucyjny 
lub przy ośmiorniczkach zasta-
nawiała się jak zniszczyć opozy-
cję? Gdzie byli, gdy pod dyktan-
do „tajemniczych” lobbystów 
zmieniano ustawy i próbowano 
niszczyć system spółdzielczych 
kas, a Związkowi odmawiano 
emisji płatnej reklamy o tym, jak 
zachowywali się w konkretnych 
sprawach politycy w minionej 
kadencji. Ten ostatni przypadek 
ma swój ciąg dalszy. Na protest 
wobec odmowy emisji klipu 
przygotowanego przez gdańską 
„S” w TVP Gdańsk odpowiedział 
p.o. dyrektora Marek Wałuszko. 
Pismo jest o tyle kuriozalne, że 
zarzuca reklamie kampanię ne-
gatywną wobec byłej premier, 
która w klipie w ogóle się nie 
pojawia!

Czy zatem wezwanie do 
oceny podejmowanych decyzji 
przez polityków jest czymś na-
gannym? „Solidarność” wzy-
wała do tego po ośmioletnim 
okresie panowania poprzed-
niej koalicji, a dziś rozlicza 
się rządzących po tygodniu 
sprawowania władzy! „S” za-
wsze deklarowała, że będzie 
rozliczać polityków z realizacji 
obietnic i programów wybor-
czych niezależnie kto tę wła-
dzę będzie sprawował. Na tym 
bowiem buduje się rzeczywistą 
wspólnotę i zaufanie do insty-
tucji państwa. A zaufanie jest 
bodaj najbardziej deficytowym
towarem, którego brak skutku-
je erozją fundamentów demo-
kracji. Pod tym względem, tak 
jak pod wieloma innymi, jeste-
śmy niestety na szarym końcu 
Europy – nawet za Rosją. I to 
wymaga uczciwej diagnozy 
i naprawy.

Jacek Rybicki

Czytaj więcej...>>

KAMPANIA 
POWYBORCZA

Wystarczy wysłać maila z odpowie-
dzią na jedno z trzech pytań, by 
wziąć udział w losowaniu nagród 
w naszym konkursie ekologicznym! 
Pytania dotyczą tematów, które 
podejmowaliśmy na łamach „Ma-
gazynu Ekologicznego” w „Maga-
zynie Solidarność”. Zapraszamy do 
udziału w zabawie! Więcej...>>

Od 1 grudnia na budynku 
Szpitala Specjalistycznego w Ko-
ścierzynie pojawią się związkowe 
i narodowe flagi. Pracownicy pla-
cówki przyjdą do pracy „w czer-
ni”, a na ich białych kitlach poja-
wią się czarne opaski. To ostatni 
dzwonek alarmowy dla zarządu 
szpitala i Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego.

– Nasz protest nie zaszkodzi 
w żaden sposób pacjentom. Będą 
jednak wiedzieli, że tak ważna 
placówka lecznicza jest zagrożo-
na. Przy wejściu na oddziały wy-
wiesimy informacje o proteście. 
Żądamy reakcji od pomorskiego 
marszałka. Bierność doprowadzi 
do zapaści szpitala. Zabiegi księ-
gowe nie wystarczą. Szpitalny 
dług wynosi już 12 mln zł. Znów 

dochodzimy do ściany. Brak rze-
czowej reakcji na postulaty zgła-
szane przez organizacje związ-
kowe zmusza nas do zaostrzenia 
protestu – mówi Andrzej Pufelski, 
przewodniczący „S” w Szpitalu 
Specjalistycznym w Kościerzynie. 
Pracownicy placówki oczekują też 
podwyżki wynagrodzeń zasad-
niczych o 300 zł. Ich pensje nie 
wzrosły od 2008 r. Więcej...>>

Do lutego 2016 r. Sąd Rejono-
wy Gdańsk-Południe odłożył spra-
wę Jarosława Ankiewicza, byłego 
działacza zakładowej „S” w DCT 
Gdańsk, który 
stracił pracę w 
czerwcu br. Jego 
zdaniem to efekt 
zaangażowania w 
działalność związ-
kową i złożenie 
do Państwowej 
Inspekcji Pracy 
wniosku o kontro-
lę w firmie.

Zarząd DCT 
utrzymuje, że zwolnienie miało 
merytoryczne przyczyny. Sąd dał 
stronom trzy miesiące na zawar-
cie ugody. Później ponownie roz-
patrzy sprawę.

Jarosław Ankiewicz domaga 
się wypłaty wynagrodzenia za 

DCT przed sądem
okres od momentu zwolnienia. 
Jego pełnomocnikiem jest Iwona 
Lipkowska z Działu Prawnego Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S”.

O trudnej sytuacji związkow-
ców z „S” w DCT Gdańsk pisali-
śmy wielokrotnie. Postępowanie 
w sprawie utrudniania działal-
ności związkowej prowadzi Ko-
menda Miejska Policji w Gdańsku. 
Więcej...>>

PAPIEŻ: bądźcie wierni
– Od 35 lat wasz 

Związek angażuje 
się na rzecz świa-
ta pracy, zarówno 
fizycznej, jak i inte-
lektualnej, jak rów-
nież na rzecz obro-
ny podstawowych 
praw osoby i spo-
łeczeństw – powie-
dział 18 listopada 
papież Franciszek do przedstawi-
cieli NSZZ „S”, którzy wzięli udział 
w tradycyjnej cotygodniowej 
audiencji generalnej w Watyka-
nie. – Bądźcie wierni temu za-

angażowaniu, aby 
interesy polityczne 
albo ekonomiczne 
nie były ważniejsze 
od wartości, któ-
re stanowią istotę 
ludzkiej solidarno-
ści. Zawierzam was 
i wszystkich człon-
ków Związku opiece 
waszego patrona, 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki i z serca 
wam błogosławię – dodał papież 
Franciszek zwracając się po wło-
sku do uczestników pielgrzymki 
„S”. Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wyslij-maila-wygraj-nagrody
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/historie-pomorza-poznasz-w-internecie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rosnie-liczba-firm-stawiajacych-na-elastyczny-czas-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szpital-w-koscierzynie-w-czerni-od-1-grudnia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sprawa-dokera-z-dct-gdansk-przed-sadem-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wysokie-poparcie-dla-prezydenta-dudy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/papiez-franciszek-czlonkow-solidarnosci-badzcie-wierni-swoim-wartosciom
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/absurdalne-wyjasnienia-tvp-ws-odmowy-emisji-spotu-solidarnosci


CYTAT tygodnia

Mówienie o 500 zł na dziecko, zwiększaniu kwo-
ty wolnej od podatku czy o walce z umowami 

śmieciowymi to (…) wskazanie, że ten rząd 
z nierównościami chce walczyć. W Radzie 

Dialogu Społecznego na pewno będzie-
my rządowi na te kwestie zwracać 

uwagę i jeśli zajdzie taka potrzeba, 
sami będziemy składać projekty 

odpowiednich ustaw.

Przewodniczący „S”  
Piotr Duda,  

„Super Express”, 
20 listopada 

2015 r.

HISTORIA tak było

GDAŃSKA MACIERZ SZKOLNA

ODWOŁANIE  
OD WYPOWIEDZENIA

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ALEKSANDER MRÓWCZYŃSKI, poseł na Sejm 
RP, PiS, członek OM NSZZ „S” Pracowników 
Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach

– Zawsze miałem poglądy prawicowe. W latach 70., 
jako uczeń szkoły średniej, głośno wyrażałem sprzeciw 
wobec wydarzeń, które rozgrywały się na Wybrzeżu. 
W latach 80., kiedy zaczęła się tworzyć „Solidarność”, 

wstąpiłem do Związku i trwam w nim do dzisiaj. Przez 35 lat ani na 
chwilę nie przestałem być członkiem „Solidarności” i tak już zostanie. 
To „Solidarność” dała nam wolność, wolną ojczyznę. Trzeba też jednak 
pamiętać, że udało się zwyciężyć dzięki pomocy Bożej – mam na myśli 
rolę, jaką odegrał święty Jan Paweł II.
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Odwołanie od wypowiedze-
nia umowy o pracę wnosi się do 
sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia 
doręczenia pisma wypowiadają-
cego umowę o pracę. Natomiast 
żądanie przywrócenia do pracy 
lub odszkodowania należy wnieść 
do sądu pracy w ciągu 14 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia 
o rozwiązaniu umowy o pracę 
bez wypowiedzenia.

Termin do wniesienia odwoła-
nia liczy się od daty doręczenia pra-
cownikowi pisma zawierającego 
wypowiedzenie umowy o pracę lub 
rozwiązanie umowy bez wypowie-
dzenia. Chodzi tu zarówno o sytu-
acje, gdy bezpośrednio wręczono 
pracownikowi dokument wypo-
wiedzenia w czasie jego obecno-
ści w pracy, jak i o przypadki, gdy 
dokonano tego za pośrednictwem 
poczty lub posłańca.

W oświadczeniu pracodawcy 
o wypowiedzeniu umowy o pracę 
lub jej rozwiązaniu bez wypowiedze-
nia powinno być zawarte pouczenie 
o przysługującym pracownikowi 
prawie odwołania do sądu pracy.

Odmowa przyjęcia przez pra-
cownika pisemnego oświadczenia 
woli pracodawcy o wypowiedze-
niu umowy o pracę, zawierające-

go pra-
w id łowe 
p o u c z e n i e 
o przysługują-
cym pracowniko-
wi prawie odwoła-
nia do sądu pracy, nie 
wpływa na skuteczność 
dokonanego wypowiedze-
nia i nie stanowi podstawy do 
przywrócenia uchybionego ter-
minu. Decydująca w tym zakresie 
pozostaje ocena, czy pracownik 
miał realną możliwość zapozna-
nia się z treścią oświadczenia pra-
codawcy.

Niezachowanie terminu do 
wniesienia odwołania skutkuje 
oddaleniem powództwa pracow-
nika. Należy pamiętać, że gdy 
pracownik nie wniósł odwołania 
w terminie, bez własnej winy, sąd 
pracy na jego wniosek postanowi 
przywrócenie uchybionego ter-
minu. Wniosek o przywrócenie 
terminu wnosi się do sądu pracy 
w ciągu 7 dni od ustania przyczy-
ny uchybienia terminu. We wnio-
sku należy uprawdopodobnić 
okoliczności uzasadniające przy-
wrócenie terminu.

Stan prawny na 25.11 2015 r.
Łukasz Sulej 

Gdańska Macierz Szkolna 
powstała w Wolnym Mieście 
Gdańsku 26 listopada 1921 r. 
Pierwszym przewodniczącym 
organizacji został działacz Polo-
nii gdańskiej Franciszek Kubacz. 
Głównym zadaniem Macierzy 
było utworzenie w Gdańsku pol-
skiego gimnazjum. Uruchomiono 
je w 1922 r., podobnie jak szkołę 
powszechną z filiami na terenie
całego WMG. W 1926 r. powstała 
zawodowa Polska Szkoła Handlo-
wa, następnie dla jej absolwen-
tów otwarto szkołę średnią – Pol-
ską Wyższą Szkołę Handlową.

Naczelnym zadaniem Macie-
rzy było zakładanie, utrzymanie 
i popieranie polskich instytucji lub 
zakładów oświatowych i wycho-
wawczych, prowadzenie czytelni 
ludowych i kursów, organizowanie 
odczytów, konferencji i wycieczek, 
zakładanie burs i pensjonatów dla 
młodzieży szkolnej, przyznawanie 
stypendiów i zapomóg, wydawa-
nie książek i czasopism szkolnych, 
budowa obiektów szkolnych. 
W 1934 r. Macierz przejęła nadzór 
nad Konserwatorium Muzycznym, 
które zostało założone w 1929 r. 

przez Polskie Towarzystwo Mu-
zyczne. Kolejna szkoła powstała 
w 1937 r., a była to Zawodowa 
Szkoła Dokształcająca. Od 1934 r. 
po strukturalnym powiązaniu 
Macierzy Szkolnej z polskim Mi-
nisterstwem Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego 
wszystkie szkoły podlegały pod 
ministerstwo. Należy wspomnieć, 
że według różnych szacunków 
w Wolnym Mieście Gdańsku Pola-
cy stanowili od 10 do 15 procent 
ludności. Dlatego tak ważne było 
krzewienie polskości i utrzymywa-
nie języka polskiego w WMG.

Utworzenie zespołów szkół 
łączących gimnazja z liceami lub 
technikami zamiast wygaszania 
szkół gimnazjalnych proponu-
ją autorzy reformy edukacyjnej 
z 1999 r. – ówcześni minister 
i wiceminister edukacji Mirosław 
Handke i Wojciech Książek, obec-
nie przewodniczący Sekcji Pra-
cowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego. 
W liście otwartym skierowanym 
19 listopada do nowej minister 
edukacji narodowej Anny Zalew-
skiej podkreślają, że „problemem 

Życzenia bezpiecznej i dobrze 
opłacanej pracy złożył pracow-
nikom polskich kolei w dniu ich 
święta przewodniczący NSZZ „S” 
Piotr Duda. 25 listopada obcho-
dzone jest wspomnienie patronki 

Co z gimnazjami?

polskiej szkoły nie jest ustrój szkol-
ny”, ale „dobrze przygotowany 
i silnie umotywowany nauczyciel, 
który nie tylko naucza, ale i wy-
chowuje. Mirosław Handke i Woj-
ciech Książek dodają również, że 
polskiej szkole potrzeba większych 
środków finansowych, m. in. na
poszerzenie oferty zajęć dodatko-
wych w gimnazjach, odejście od 
tzw. gimnazjów molochów, ogra-
niczenie maksymalnej liczebności 
uczniów w klasach i zatrudnianie 
specjalistów, np. doradców zawo-
dowych. Więcej...>>

ŚWIĘTO KOLEJARZY
kolejarzy – św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej. W Polsce Dzień Kolejarza 
obchodzony jest w tym terminie 
od 1981 r. W tym roku przypa-
da 170 rocznica powstania kolei 
w Polsce. Więcej...>>

Gdańsk ul. Wałowa 21. Tu 
mieściła się w latach 1928-1939 
polska szkoła podstawowa 
Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
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Pensje w górę
4110,77 zł brutto wyniosło prze-

ciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw w paź-
dzierniku 2015 roku. To o ponad 51 zł 
więcej niż miesiąc wcześniej – podał 
Główny Urząd Statystyczny. Natomiast 
stopa bezrobocia rejestrowanego 
w październiku wyniosła 9,6 proc. To 
o 0,1 proc. mniej niż we wrześniu br.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/sekcje-branzowe/oswiatan/laczenie-gimnazjow-z-liceami-zamiast-ich-wygaszania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swieto-kolejarzy
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