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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Niskie płace dla nauczycieli 
to wstyd dla polityków!

W pełni 
zgadzamy się ze 
stanowiskiem 
Komisji Krajo-
wej, oceniają-
cym sytuację, 
która zaistniała 
rok temu w kon-

tekście obchodów rocznicy Sierp-
nia’80. KOD chciał zawłaszczyć te 
uroczystości i robił to w sposób 
prowokacyjny. Myśmy nigdy nie 
mówili, że oni nie mogą w sposób 
godny czcić rocznicy Sierpnia 
80 roku. Ale zrobili to w sposób 
obrzydliwy. Zarezerwowali plac 
Solidarności na cały dzień, czyli 
od godziny 00 do godziny 24. 
W sposób bezczelny zapraszali 
nas na te uroczystości. Powiedzie-
liśmy, że nie będziemy wspólnie 
w tych uroczystościach uczestni-
czyć. Jednym z ważnych powo-
dów jest to, że w ich szeregach są 
ludzie o dziwnej proweniencji. Są 
ludzie, którzy wtedy, kiedy „Soli-
darność” walczyła o niepodległą 
Polskę stali po drugiej stronie 
barykady. Od początku kadencji 
nowego rządu byliśmy świadkami 
wielu gorszących sytuacji, np 
w Sejmie, na Krakowskim Przed-
mieściu…, na Wawelu, w których 
uczestniczył KOD. I to właśnie KK 
w swoim stanowisku głośno po-
wiedziała, że nie zgadzamy się na 
wspólne uroczystości. Co zrobił 
KOD? Podał nas do sądu. Dzisiaj 
miała miejsce pierwsza rozprawa. 
Poszliśmy na nią, aby bronić w są-
dzie dobrego imienia „Solidarno-
ści” przed ludźmi, którzy w naszej 
ocenie nie walczą o demokrację 
– jak to oni uważają. To są osoby, 
które bronią wyłącznie swoich 
interesów. I z tym się identy�kują.
A społeczeństwu opowiadają 
różnego rodzaju bajki o demokra-
cji, o której nie mają pojęcia. Nasz 
cel jest jasny, klarowny. Będziemy 
bronić „Solidarności”. 

Roman Kuzimski
Zastępca przewodniczącego 

Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”

Będziemy bronić 
„Solidarności”

NASZYM ZDANIEM

Flagi „Solidarności” 
na szkołach w całej 
Polsce

Z protestem pracowników 
oświaty wiąże się również o�ago-
wanie szkół, które uchwałą Krajo-
wej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S”  rozpoczęło się 6 września 
i potrwa do 15 października br. Co-
raz więcej szkolnych związkowych 
kół wywiesza na szkolnych budyn-
kach �agi. Zobacz zdjęcia...>>

36. Pielgrzymka 
Ludzi Pracy 

Kolejna pielgrzymka do Czę-
stochowy, już 36, w dniach 15-16 
września br. zgromadziła dzie-
siątki tysięcy ludzi pracy w tym w 
większości członków NSZZ Soli-
darność. Tegoroczna pielgrzymka 
była szczególna, bo odbywała się 
w roku stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Patro-
nat honorowy nad pielgrzymką 
sprawował Prezydent RP Andrzej 
Duda. Więcej...>>

Seniorzy dopominają 
się o swoje

Waloryzacja emerytur i rent, 
opieka zdrowotna dla seniorów, 
kwota wolna od podatku to głów-
ne tematy posiedzenia Rady Regio-
nalnej Sekcji Emerytów i Rencistów 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”, które odbyło się w piątek 
14 września w siedzibie gdańskiej 
„Solidarności”. Więcej...>>

Strzebielinkowcy 
w 100 rocznicę 
Niepodległej 

Stowarzyszenie Strzebielinek 
inauguruje cykl wykładów i wy-
staw w 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości. 20 września br. 
w Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni o godz. 12 otwarta zosta-
nie wystawa broni palnej używa-
nej podczas walk o Westerplatte 
z kolekcji Tomasza Ługiewicza, 
o godz. 17 – wykłady dr. Andrze-
ja Drzycimskego i T. Ługiewicza 
o Westerplatte. 

Kilkuset związkowców z Re-
gionu Gdańskiego wzięło udział 
w manifestacji oświatowej „Soli-
darności” w minioną sobotę 15 
września w Warszawie. Z całej Pol-
ski pod Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej zjechało około 5 tysięcy 
protestujących. Związkowcy prze-
kazali minister Annie Zalewskiej 
petycję z postulatami.

Związkowcy żądają wzrostu 
wynagrodzeń zasadniczych dla 

nauczycieli w wysokości 15 proc. 
od 1 stycznia 2019 roku, zmiany 
systemu wynagradzania i systemu 
�nansowania zadań oświatowych,
usunięcia niekorzystnych przepi-
sów dotyczących oceny pracy na-
uczycieli i awansu zawodowego 
oraz likwidacji godzin karcianych.

W sobotnim proteście uczestni-
czyli nie tylko nauczyciele z całego 
kraju, ale także przedstawiciele innych 
grup zawodowych. Więcej...>>

Dzisiaj (19 września) odbyła 
się pierwsza rozprawa wytoczona 
przez stowarzyszenie KOD prze-
ciwko NSZZ „Solidarność”. Działacze 
KOD poczuli się obrażeni sformuło-
waniami zawartymi w stanowisku 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„S” wydanym 17 sierpnia 2017 roku. 

Przypomnijmy, że rok temu tuż 
przed rocznicą Sierpnia, pomorski 
KOD zaczął sobie uzurpować prawo 
do organizacji uroczystości podpisania 
Porozumień Sierpniowych, na które 
zaprosił „Solidarność”. Władze Związku 
uznały to za prowokację. Zawłaszcza-
nie przez organizację, która w swoich 
szeregach ma takie osoby, jak płk. 
Mazguła (autor znanych powszech-
nie słów o tym, że stan wojenny był 
kulturalnym zdarzeniem) dziedzic-
twa „Solidarności” jest skandalem. 
KOD wytoczył „Solidarności” proces 
twierdząc, że po opublikowaniu 
stanowiska KK ludzie zaczęli się od 
KOD-u odwracać, a sama organizacja 
zaczęła tracić wiarygodność.

Przed sądem zeznawało czterech 
przedstawicieli KOD, w tym prze-
wodniczący Krzysztof Łoziński. „So-
lidarność” reprezentował zastępca 
przewodniczącego KK Bogdan Biś, 
który odpowiadając na zarzuty stro-
ny pozywającej powiedział, że na 
reputację sobie trzeba zapracować, 
i to nie stanowisko „S” wpłynęło na 
to, że ludzie odwracają się od KOD-u, 
ale obecność określonych osób 
(Mazguła, Dukaczewski) na wie-
cach organizowanych przez KOD. 
Przytoczył on również wiele faktów 
podważających tezę przedstawicieli 
KOD, iż zaproszenie skierowane do 
„S” było wystosowane w dobrej wie-
rze i miało na celu porozumienie. 
Jednym z takich incydentów było 
wydarzenie w czasie tegorocznych 
sierpniowych obchodów, kiedy gru-
pa osób w koszulkach z napisem 
„Konstytucja” krzycząc przez me-
gafon z budynku ECS-u zakłócała 
składanie kwiatów przed Bramą  
nr 2.  Więcej...>>

Dlaczego Polacy nie chcą KOD-u?

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/flagi-solidarnosci-na-szkolach-w-calej-polsce
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/36-pielgrzymka-ludzi-pracy-czestochowy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/seniorzy-dopominaja-sie-o-swoje
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dlaczego-polacy-nie-chca-kod-u
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-pracownikow-oswiaty-3


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

235,6 tys.
Tyle wydano zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce w 2017 r., 
z czego 81,7 proc. dostali obywatele Ukrainy.

Edukacja ma pomagać uczącym się, aby tam, gdzie żyją, z każdym 
dniem doskonalili się jako ludzie, by coraz bardziej «byli», a nie tylko 
«mieli»

Jan Paweł II, Rzym 3 VII 2004 

WYDARZYŁO SIĘ
 19.09.1921 r. 

Po ustąpieniu 
rządu Wincentego 
Witosa Naczelnik 
Państwa Józef 
Piłsudski utworzył 
I rząd Antoniego 
Ponikowskiego.

 19.09.1989 r. 
W Warszawie 
podpisano umowy 
między Polską 
a Wspólnotami Euro-
pejskimi w sprawie 
handlu oraz współ-
pracy gospodarczej.

 17.09.1993 r. 
Ostatni żołnie-
rze okupacyjnej 
Armii Sowieckiej 
z Północnej Grupy 
Wojsk opuścili 
terytorium Polski.

Tak tworzy się „S”
100 LAT NIEPODLEGŁEJ

1980

– Stawiam na rozwój Związku, pozyskiwanie nowych 
członków wśród młodych nauczycieli. Jednak nic z tego 
nie wyjdzie jeśli nie będziemy walczyć o podwyżki płac 
dla pracowników administracji, a nie tylko dla nauczy-
cieli. Komisja powinna też być wyczulona na niepra-
widłowości, np. w związku z udzielaniem urlopów dla 
poratowania zdrowia, a także na niekorzystne dla na-
uczycieli zmiany wprowadzane do Karty nauczyciela.

ZADANIA NA NOWĄ KADENCJĘ
EWA ROCŁAWSKA, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pra-
cowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Wejherowie
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ZAPYTAJ PRAWNIKA

Prawo po wakacjach (cz. 3)
Gdy nie można na czas dotrzeć 
do miejsca przeznaczenia – opóź-
nienia w podróży lotniczej

Dokumentem, który reguluje 
prawa pasażerów Unii Europejskiej 
jest rozporządzenie (WE) nr 261/
2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady i dotyczy wszystkich podró-
ży lotniczych rozpoczynających 
się w Państwach Członkowskich 
oraz lotów, które startują w innych 
krajach, ale docelowo zmierzają 
do tych krajów wspólnotowych.

Dostępnych jest kilka form 
rekompensaty za odwołany lub 
opóźniony lot:

Opcja 1: zwrot kosztów biletów 
lotniczych za całość lub część po-
dróży, tej która nie doszła do skut-
ku, ale także tej, która się odbyła, 
ale okazała się dla pasażera z uza-
sadnionych powodów bezcelowa,

Opcja 2: zmiana planu podróży, 
czyli lot w to samo miejsce, na jak 
najbardziej podobnych warunkach 
i w jak najszybszym terminie bądź 
odtworzenie wyjazdu w późniejszym, 
dogodnym dla pasażera terminie.

Obowiązek opieki nad pasa-
żerami, w przypadku opóźnienia 

lotu o co najmniej 2 godziny pasa-
żerom przysługują bezpłatne po-
siłki i napoje – proporcjonalnie do 
czasu oczekiwania, nocleg w ho-
telu – gdy to konieczne, transport 
na trasie lotnisko-hotel, prawo do 
informacji o rozwoju bieżącej sy-
tuacji i przysługujących prawach 
oraz stosownych procedurach.

Rozwiązanie umowy z prze-
woźnikiem, jeśli oczekiwanie na 
lot przekroczy 5 godzin pasażer 
może zrezygnować z umowy 
z przewoźnikiem i domagać się 
zwrotu kosztów biletu.

Odszkodowanie pieniężne za 
opóźniony lub odwołany lot zale-
ży przede wszystkim od długości 
lotu i wynosi od 250 do 600 euro. 
Przewoźnik może wypłacić sumę 
o połowę mniejszą, gdy zapro-
ponuje inny lot, w którym czas 
przybycia do miejsca docelowego 
nie różni się od pierwotnie zakła-
danego.

Formularze reklamacyjne znaj-
dują się na stronach interneto-
wych przewoźników. 
Stan prawny na 19.09.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

17 września 1980 r. powstaje 
„Solidarność” w kształcie takim, jaki 
znamy do dzisiaj, tj. jednego ogól-
nopolskiego związku zawodowe-
go. Tego dnia w siedzibie gdańskie-
go MKZ zbierają się przedstawiciele 
niezależnego ruchu związkowego 
z całego kraju. Tematem obrad 
jest powołanie jednej organizacji 
związkowej obejmującej cały kraj, 
statut i program działania. Mecenas 
Jan Olszewski proponuje, aby MKZ 
w Gdańsku przygotował projekt 
statutu dla całego NSZZ, na pod-
stawie którego MKZ-ty zarejestrują 
się jako jeden związek, a Karol Mo-
dzelewski złożył wniosek, aby nową 
organizację nazwać: Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”. Na tym spotkaniu 
zostaje powołana Krajowa Komisja 

Porozumiewawcza, w skład której 
wchodzą przedstawiciele wszyst-
kich MKZ-ów. Uczestnicy spotka-
nia dyskutują także o przyszłej 
strukturze terytorialnej Związku 
(proponują, aby strukturę organi-
zacyjną Związku dostosować do 
podziału administracyjnego kraju), 
a także zapada decyzja, że do czasu 
zjazdu dotychczasowa KKP działa 
jako Komisja Krajowa. MKZ wyda-
je komunikat, że „w chwili obecnej 
do NSZZ wstąpiło ponad 3 miliony 
ludzi w około 3500 zakładach”. Do 
drugiego spotkania przedstawicieli 
MKZ-ów dochodzi 22 września, na 
którym zostaje przyjęty Statut. 24 
września delegacja NSZZ „Solidar-
ność” składa w Sądzie Wojewódz-
kim w Warszawie wniosek o reje-
strację Związku.Komisja Krajowa NSZZ „Soli-

darność” podpisała z LOTOS Pali-
wa umowę, na podstawie której 
członkowie naszego Związku 
będą mogli uzyskać rabat przy za-
kupie paliwa i innych produktów 
na stacjach polskiego koncernu 
paliwowego. 

Każda z osób pragnąca otrzy-
mać kartę LOTOS musi najpierw 
wyrobić elektroniczną legitymację 
członkowską (plastikową) NSZZ 
„Solidarność”. Następnie należy 
wyrobić kartę rabatową LOTOS 
BIZNES – wnioski papierowe 
zbiera organizacja związkowa, po 
czym dostarcza je do Działu Orga-
nizowania i Rozwoju w Zarządzie 
Regionu Gdańskiego (pokój 105). 

Lotos prześle karty LOTOS BIZ-
NES na adres ZRG, skąd zostaną 
one odebrane przez organizacje 
związkowe.

Informacji udziela sekretarz 
prezydium ZRG Bogdan Olszew-
ski, tel. 502 273 425.

Użytkownicy związkowych 
kart LOTOS Biznes otrzymują ra-
baty – od kilku do kilkudziesięciu 
groszy – za każdy litr paliwa stan-
dardowego (Pb95, ON, LPG) lub 
paliwa premium LOTOS Dynamic 
(Pb98, ON), a także 10-proc. zniżkę 
na produkty z menu Cafe Punkt, 
zakup olejów i płynów do spry-
skiwaczy oraz 15-proc. zniżkę na 
usługi myjni. 

Więcej...>>

Rabaty na stacjach LOTOS 
dla członków „Solidarności”

Szkolenia na rok 2018
Dział Szkoleń RG NSZZ „S” pro-

ponuje działaczom związkowym od  
września do grudnia 2018 r. serię 
szkoleń. Część szkoleń współ�nan-
sowana jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego, są 
to m.in. szkolenia z zakresu prawa 
pracy, negocjacji oraz ekonomiczne. 
Ponadto Dział Szkoleń organizuje 
m.in. szkolenia na temat mobbingu, 

funkcjonowania zakladowych komi-
sji rewizyjnych czy dla skarbników. 

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny lub ma-
ilowy (058 305 54 79, e-mail: 
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.
pl). Udział w szkoleniach jest 
bezpłatny.
Harmonogram szkoleń 
tutaj...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rabaty-na-stacjach-lotos-dla-czlonkow-solidarnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szkolenia-na-rok-2018-dzial-szkolen-zaprasza
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