
- Życzymy, aby złe 
prawo nie niszczyło 
polskiej szkoły, aby 
zawód nauczyciela 
cieszył się szacun-
kiem społecznym. 
Niestety, nie możemy 
przemilczeć faktu, iż 
w budżecie na 2015 
rok nie zaplanowa-
no trzeci raz z rzędu 
podwyżek dla na-
uczycieli. Niezwykle 
trudna jest też  sytu-
acja płacowa pracowników admi-
nistracji i obsługi szkół. Stąd tym 
bardziej życzymy pracownikom so-
lidarności i taką dedykację przeka-
zało nauczycielom w Dzień Edukacji 
Narodowej Prezydium Sekcji OiW 

NSZZ „S” Regionu Gdańskiego.
Gdańska oświatowa „S” zwró-

ciła się do parlamentarzystów i za-
rządów PO, PSL, PiS i SLD  z pyta-
niami o kluczowe problemy polskiej 
oświaty (czytaj obok).

WYDRUKUJ I PODAJ DALEJ! 
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NSZ
Z Tyle zapłacą ubezpieczeni za paliwo do samochodów urzędników ZUS. Zakład szacuje swoje 

zapotrzebowanie na 2 mln litrów benzyny i ropy.

NASI W KRAJÓWCE Naszym
ZDANIEM

SZANUJ NAUCZYCIELA

Politycy 
odpowiedzcie!  

Sekcja Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Gdańskiego skierowała 
do zarządów wojewódzkich 
Platformy Obywatelskiej, Pol-
skiego Stronnictwa Ludowe-
go, Prawa i Sprawiedliwości, 
Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej oraz parlamentarzystów z 
województwa pomorskiego 
list z żądaniem odpowiedzi 
na pytania dotyczące najważ-
niejszych problemów polskiej 
edukacji. Prezentujemy jego 
treść. 

Rada Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego zwra-
ca się z pytaniami, które są 
obecnie niezwykle ważne dla 
nauczycieli:

•   Co zamierzacie Państwo 
zrobić, aby nauczyciele w 2015 
roku otrzymali podwyżkę wy-
nagrodzeń? Zwracamy uwagę, 
że po raz ostatni otrzymali ją 1 
września 2012 roku.

•   Czy zamierzają Państwo 
podjąć działania – a jeżeli tak, 
to jakie i kiedy – na rzecz ob-
niżenia wieku przejścia przez 
nauczycieli na emerytury? W 
naszej ocenie wiek 67 lat jest 
nie do przyjęcia dla wielu pe-
dagogów, z uwagi na towarzy-
szący tej pracy wysoki poziom 
stresu oraz tzw. wypalenie za-
wodowo-zdrowotne?

•  Jak zamierzają Państwo 
przeciwdziałać niejasnej prywa-
tyzacji szkół, w tym obchodze-
niu prawa poprzez przekazy-
wanie budynków oświatowych 
tzw. „operatorom” (przykładem  
jest nowa szkoła w Gdańsku-
-Kokoszkach – na 700 uczniów 
– z przedziwną nazwą „Pozy-
tywna Szkoła Podstawowa”)?

•  Co zamierzają Państwo 
zrobić, aby ograniczyć do 
minimum problemy związa-
ne z realizacją obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków? 
Zwracamy uwagę, że mogą 
się one jeszcze pogłębić w 
roku szkolnym 2015/2016. 
Do szkół mają wejść dzieci 
urodzone w drugiej połowie 
roku, i ten podwójny rocznik 
będzie przez 12 lat przesuwał 
się przez wszystkie etapy edu-
kacji szkolnej. Czy szkoły są na 
to przygotowane?

 

Bożena Brauer z gdańskiej 
oświaty, Roman Gałęzewski ze 
Stoczni Gdańskiej, Bogdan Ol-
szewski, reprezentujący UG, 
sekretarz ZRG NSZZ „S” i Miro-
sław Piórek z Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” zostali wybrani 
do Komisji Krajowej NSZZ „S” 
na kadencję 2014–18. W skła-
dzie Krajówki jest też Krzysztof 
Dośla zasiadający w niej jako 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”. 
Kandydaci Regionu Gdańskiego 

uzyskali popar-
cie zdecydowa-
nej większości 
delegatów. Prze-
bojem do Ko-
misji Krajowej 
weszła Bożena 
Brauer z gdań-
skiej oświatowej 
„Solidarności”, 
zdobywając 270 
na 298 głosów i 
uzyskując drugi 
wynik wyborczy. 
W Krajowej Ko-
misji Rewizyjnej 

znalazł się Edward Fortu-
na, związkowiec z gdańskiego 
portu.

Liderem NSZZ „S” pozostanie 
Piotr Duda. Był jedynym kandy-
datem na funkcję przewodni-
czącego Związku. Zjazd przyjął 
również uchwałę programową 
a także szereg uchwał i stano-
wisk, które przygotowała Komi-
sja Uchwał a prezentował gdań-
ski delegat Krzysztof Czerwiński 
z Politechniki Gdańskiej.

 Polska rozwarstwiona
Pogłębia się przepaść między 

bogatymi a biednymi. Według 
GUS w 2013 r. 6,8 razy wyższy 
był dochód na osobę w gospo-
darstwach domowych będących 
w najlepszej sytuacji finansowej 
w stosunku do najbiedniejszych. 
W tych pierwszych dochód na 
jedną osobę wyniósł 2727,7 zł, 
a w drugich 403 zł miesięcznie. 
Średni dochód na osobę w go-
spodarstwie domowym w 2013 
r. wyniósł 1299 zł. Zdaniem eks-
pertów grupa średnio uposażo-
nych jest nazbyt wąska. 

MEN skąpi
W tym roku MEN przeznaczy 

na nagrody dla wyróżniających 
się pedagogów tylko 750 tys. 
zł, choć w specjalnym funduszu 
na ten cel ma zarezerwowane 
aż 5,5 mln zł. W ubiegłych la-
tach premie od ministra z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej dosta-
wało po kilkuset nauczycieli, a 
w tym tylko 84. Związkowcy są 
oburzeni, a MEN tłumaczy, że 
chodzi o prestiż, aby dostali je 
tylko najlepsi z najlepszych. I 
oszczędza.

 

Muszą za granicę
Ponad ośmiu na dziesięciu Pola-

ków wyjechałoby za granicę, gdyby 
mieli tam ofertę pracy. Z global-
nej ankiety BCG, która objęła 200 
tys. osób ze 189 państw, wynika, 
że Polacy w mobilności ustępu-
ją Pakistańczykom, Francuzom 
i Holendrom. Mniej mobilni są 
Niemcy, Anglicy i Amerykanie. 
Bodźcem wyjazdu dla Polaków 
są wyższe zarobki na Zachodzie 
i trudności w znalezieniu pracy 
w kraju. W ostatnim roku liczba 
Polaków przebywających ponad 
trzy miesiące za granicą wzrosła 
o 70 tys., do 2,2 mln.

Zapraszamy do TV”S”
Profesor Stephane Portet o roli 
związków zawodowych, układach 
zbiorowych, umowach śmiecio-
wych i partnerstwie w dialogu 
społecznym w naszej TV Solidar-
ność Gdańsk. więcej...>>

 Akcja informacyjna nauczycieli z „S”

Gdańscy delegaci na XXVII KZD NSZZ „S”

BROŃMY POCZTY
18 października 2014r. o 

godz. 13.00 przed Minister-
stwem Administracji i Cyfry-
zacji w Warszawie przy ul. 
Królewskiej odbędzie się ma-
nifestacja w obronie Poczty 
Polskiej.  

W lipcu br. zarząd Poczty 
wypowiedział obowiązujący od 
2011 r. Zakładowy Układ Zbioro-
wy Pracy. Ze 102 tys. etatów w 
2010r. pozostało ok.78 tys. Za-

rząd po trzech turach zwolnień 
grupowych i likwidacji części 
placówek pocztowych wpro-
wadza kolejne tury programu 
odejść.  

W spółkach stworzonych na 
organizmie Poczty zatrudnienie 
znalazło 17 kolejnych prezesów 
oraz 47 członków rad nadzor-
czych. Wynagrodzenia preze-
sów to 60-90 tys zł miesięcznie, 
więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-przed-centrala-lidl-nie-dla-podwojnych-standardow-pracowniczych-w-europie/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiat-przed-grozba-rynku-pracy/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiat-przed-grozba-rynku-pracy/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mlodzi-maja-problemy-z-platnoscia-zobowiazan/ 
https://www.youtube.com/embed/cnjZnZ-w07c?autoplay=1&
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/18-pazdziernika-wielki-protest-pocztowcow-przed-ministerstwem/


Postument upamiętniający  
przymusowe przesiedlanie pol-
skiej ludności przez niemieckich 
okupantów został we wtorek 14 
października odsłonięty na Placu 
Gdynian Wysiedlonych, nieopo-
dal gdyńskiego Dworca Głów-
nego. Stąd gdynianie wyruszali 
w wojenną tułaczkę. Przybyli 
na uroczystość m.in. Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni, Do-
rota Arciszewska – Mielewczyk 
i Janusz Śniadek, posłowie PiS, 
gdyńscy samorządowcy i kandy-
daci na radnych. Nasz Związek 
reprezentował Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

Figuratywna kompozycja 
rzeźbiarska przedstawia kobietę 
z dwójką dzieci. Dziewczynka 
odwraca się ze smutkiem że-
gnając psa pozostawionego na 
peronie. Koncepcja podkreśla 
dramat rozstania.  

Gdynia przed wybuchem II 
wojny światowej była jednym 
z najnowocześniejszych w Eu-
ropie portów handlowych. Li-
czyła około 126 tys. mieszkań-
ców.13 i 14 października 1939 
r. miała miejsce największa fala 
wysiedleń.  
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CYTAT tygodnia
 Dlaczego należę do  
 „SOLIDARNOŚCI”?

 
Do chłopaków powinno wreszcie dotrzeć, 

że wykonując konsekwentnie wszyst-
kie założenia, jesteśmy w stanie 

rywalizować z najlepszymi. 
Ten mecz jest doskonałym tego 

dowodem 

 Wojciech Szczęsny, 
bramkarz po 

wygranej 2:0 z 
Niemcami

HISTORIA tak było

DUCHOWY Testament

ZAPYTAJ prawnika

Noblista kontra korporacje

Żaneta Wojnar, KZ NSZZ „S” w Domu 
Pomocy Społecznej w Wejherowie

Nasz Związek daje mi poczucie dodatko-
wej ochrony w sytuacji sporów z dyrekcją. Nasza praca jest nie-
zwykle odpowiedzialna. Szczególnie doskwierał nam brak dialo-
gu z pracownikami, którzy mogli mieć poczucie lekceważenia. 
Chcemy być partnerami kierownictwa. Z chwilą powołania orga-
nizacji związkowej nasza załoga zauważyła, że dyrekcja zaczęła 
się z nami liczyć. 

POMNIK GDYNIAN 
WYSIEDLONYCH

URLOPY okolicznościowe 

Francuski ekonomista Jean 
Tirole otrzymał Nagrodę Nobla 
w dziedzinie nauk ekonomicz-
nych za prace, które rzuciły 
światło na to, w jaki sposób 
rządy mogą regulować wielkie 
firmy i za stawianie im ograni-
czeń. 

Ekonomista przyczynił się do 
zrozumienia i regulacji sektorów 
zdominowanych przez kilka po-
tężnych oligopoli (multikoncer-
nów dysponujących olbrzymimi 
budżetami, przekraczającymi bu-
dżety większości państw). Prace 
Tirole’a miały wpływ na sposób, 

w jaki rządy postępują w przypad-
ku fuzji i karteli oraz w jaki sposób 
regulują monopole. 

W 2003 r. naukowiec prze-
konywał, aby firmy zwalniające 
pracowników musiały zapłacić 
specjalny podatek. Opodatkowa-
nie dużych firm dotyczyć miało-
by tych, które masowo zwalniają 
pracowników bez ekonomicznego 
uzasadnienia, byle tylko pochwa-
lić się jak najwyższymi zyskami. 
Zdaniem Tirole’a ten pomysł 
uratowałby bankrutujący system 
świadczeń socjalnych i doprowa-
dził do zmniejszenia bezrobocia. 

Pracodawca obowiązany jest 
udzielić urlopu związanego z 
ważnymi wydarzeniami w życiu 
osobistym i rodzinnym pracow-
nika, takimi jak: ślub, urodze-
nie dziecka. Celem zwolnienia 
jest umożliwienie pracowniko-
wi wzięcia udziału w ważnych 
wydarzeniach rodzinnych lub 
załatwienie niezbędnych spraw 
wiążących się z takimi wydarze-
niami. Dlatego też zwolnienia 
udziela się na okres, w którym 
jest możliwe uczestniczenie pra-
cownika w tych zdarzeniach (np. 
dzień pogrzebu) lub zachodzi 
konieczność załatwienia spraw z 
tymi zdarzeniami nierozerwalnie 
związanych.

Zwolnienie przysługuje:
• w razie ślubu pracownika 

lub urodzenia się jego dziecka 
albo zgonu i pogrzebu: małżon-
ka pracownika lub jego dziecka, 
ojca, matki, ojczyma lub maco-
chy - w wymiarze 2 dni;

• w razie ślubu dziecka pra-
cownika albo zgonu i pogrzebu 
jego siostry, brata, teściowej, 
teścia, babki, dziadka, a także 
innej osoby pozostającej na 

utrzymaniu 
pracownika lub 
pod jego bezpo-
średnią opieką - w 
wymiarze 1 dnia;

Ważne, iż w przypad-
ku, gdy okoliczności, któ-
re mogą stanowić podstawę 
zwolnienia, zachodzą w czasie 
nieobecności pracownika w 
pracy np. w czasie urlopu wy-
poczynkowego, nie przerywają 
one tej nieobecności. 

Pracodawca nie ma obo-
wiązku udzielenia urlopu oko-
licznościowego w terminie 
późniejszym, jeśli w czasie 
zdarzenia pracownik korzy-
sta z innej usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy. Nie ma 
przeszkód, by pracodawca 
wyraził zgodę na „przerwa-
nie” urlopu wypoczynkowego, 
udzielił zwolnienia, a następnie 
udzielił dalszej części urlopu.  
Uzależnione jest to jednak od 
jego zgody.

Stan prawny na dzień 15.10.2014r.
Maria Szwajkiewicz, dział prawny 
RG NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Ksiądz Jerzy Popiełuszko 19 
października 1984 r. o godzinie 
18.00 odprawił nabożeństwo 
różańcowe w kościele Świętych 
Polskich Braci Męczenników w 
Bydgoszczy. Nasz Patron wy-
powiedział wtedy swe ostatnie 
słowa, swoisty duchowy testa-
ment. A mówił m.in.:

Zachować godność, by móc 
powiększać dobro i zwyciężać zło 
- to kierować się w życiu sprawie-
dliwością. Sprawiedliwość wypły-
wa z Prawdy i Miłości. Im więcej 
w człowieku jest Prawdy i Miłości, 
tym więcej i sprawiedliwości. (…)   
Należy więc zdać sobie sprawę z 
niesprawiedliwości i krzywdy, jaką 
czyni się naszemu narodowi, w 
zdecydowanej większości chrześci-
jańskiemu, gdy urzędowo ateizuje 
się go za pieniądze wypracowane 
również i przez chrześcijan, gdy 
niszczy się w duszach dzieci i mło-
dzieży te wartości chrześcijańskie, 
które wszczepiali im od kolebki ro-
dzice, wartości, które zdawały wie-
lokrotnie egzamin w tysiącletnich 
dziejach naszej historii. (…) 

Zwyciężać zło dobrem to za-
chować wierność Prawdzie. Praw-
da jest bardzo delikatną właściwo-
ścią naszego rozumu i demaskuje 
kłamstwa ludzi małych, zalęknio-
nych. Od wieków trwa nieprzerwa-
nie walka z prawdą. Prawda jest 
jednak nieśmiertelna, a kłamstwo 
ginie szybką śmiercią.   

W sobotę 18 października br. 

o godz. 16.30, w przeddzień trzy-
dziestej rocznicy porwania przez 
SB i męczeńskiej śmierci bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki odbędą się uro-
czystości w bazylice  św. Brygidy 
w Gdańsku.  

Wracający z Bydgoszczy do 
Warszawy ks. Jerzy Popiełuszko i 
kierowca Waldemar Chrostowski 
zostali 19 października 1984 r. 
uprowadzeni przez funkcjona-
riuszy Samodzielnej Grupy „D” 
Departamentu IV MSW. Chro-
stowskiemu udało się uciec, a ks. 
Popiełuszkę skrępowano, przewo-
żono w bagażniku i zamordowa-
no. Zwłoki kapłana wyłowiono 30 
października 1984 r. ze zbiornika 
na Wiśle nieopodal Włocławka.

• czytaj także... Ks. kardynał 
Karol Wojtyła papieżem.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/16-padziernika-1978-habemus-papam/

