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OS.0003.9.2019 

RADA POWIATU 
w Sępólnie Krajeńskim 

Podpis 
Pani Katarzyna Kolasa 
Radna Rady Powiatu 

w Sępólnie Krajeńskim 
Szanowna Pani, 

w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 26 kwietnia 2019 roku dotyczący kompensacyjnego pokrycia 

utraconych wynagrodzeń przez nauczycieli szkół i placówek, którzy uczestniczyli w strajku wyjaśniam, 

co następuje: 

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu porów zbiorowych, 

w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do 

wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie 

pracy. W doktrynie zauważa się, że najbardziej dolegliwą konsekwencją dla pracownika wynikającą z 

udziału w strajku (legalnym i nielegalnym) jest utrata prawa do pełnego wynagrodzenia za czas tego 

protestu. Norma prawna wynikająca z cytowanego przepisu jest jasna - prawo do wynagrodzenia 

za czas strajku pracownika - nie przysługuje. Wypłata świadczenia za ten okres, względnie-jak 

w przypadku nauczycieli - odstąpienie od żądania zwrotu „nadpłaty" takiego wynagrodzenia jest 

działaniem sprzecznym z w/w przepisem. Zawarcie porozumienia umożliwiającego zachowanie 

strajkującemu nauczycielowi część wynagrodzenia stanowiłoby w istocie obejście regulacji art. 23 ust. 

2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych a nadto, w związku z dysponowaniem środkami 

publicznymi, narażałoby pracodawcę na konsekwencje wynikające z przepisów ustawy o finansach 

publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Niezależnie od stanowiska wyrażonego na wstępie, Zarząd Powiatu poszukuje rozwiązań 

prawnych niwelujących negatywne następstwa akcji strajkowej w ramach przepisów ustawy 

Karta Nauczyciela oraz uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, 

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

Otrzymują: 
1. Radna Rady Powiatu Pani Katarzyna Kolasa - za 

pośrednictwem Biura Rady Powiatu, 
2. Przewodniczący Rady Powiatu - za pośrednictwem Biura Rady 

Powiatu 
a/a. 
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