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INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Władza  
jako służbaDelegowani 

pod trybunał
Rządy Węgier i Polski zaskar-

żyły do Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej znowelizo-
waną dyrektywę o pracownikach 
delegowanych. NSZZ „S”, tak, jak 
pozostałe związki zawodowe 
z Europy Środkowo-Wschodniej, 
popiera dyrektywę, uznając ją 
za krok w kierunku zlikwidowa-
nia dyskryminacji pracowników 
za granicą i zerwanie z konku-
rowaniem niższymi płacami.  
Więcej…>>

Olimpiada 
Solidarności  

Fundacja Centrum Solidarności 
zaprasza szkoły ponadgimnazjal-
ne do ogólnopolskiego konkursu 
„Olimpiada Historii. Dwie dekady 
historii (1970 – 1990).” Na zwy-
cięzców czekają indeksy, stypen-
dia naukowe i nagrody rzeczowe. 
Nauczyciele zwycięskich drużyn 
otrzymają również nagrody. Kon-
kurs składa się z etapów: szkolne-
go, wojewódzkiego i ogólnopol-
skiego w Poznaniu. Więcej…>>

„Godność” Papieżowi
16 października br. Stowarzy-

szenie Godność, skupiające więź-
niów politycznych okresu PRL, 
o godz. 16 przy pomniku św. Jana 
Pawła II i prezydenta Ronalda Re-
agana na Przymorzu organizuje 
spotkanie członków i sympatyków 
Stowarzyszenia z okazji 40 rocz-
nicy inauguracji ponty�katu Jana
Pawła II.

Papieski koncert  
Koncert w bazylice św. Brygidy 

zainaugurował obchody 40 rocz-
nicy powołania kardynała Karola 
Wojtyły na papieski tron. Na „sce-
nie” bazyliki, na tle bursztynowe-
go Ołtarza Ojczyzny, pojawili się 
m.in. Placido Domingo jr, syna 
słynnego śpiewaka operowe-
go, Alicja Węgorzewska, Maciej 
Miecznikowski, Bogdan Kierejsza 
i Cappella Gedanensis. Patronat 
nad wydarzeniem objął NSZZ „S”  
Więcej…>>

Z d a j e m y 
sobie sprawę 
z tego, że to 
dzisiejsze spo-
tkanie w parla-
mencie byłoby 
niemożliwe bez 
zdecydowanego 

sprzeciwu polskich robotników na 
Wybrzeżu w pamiętnym Sierpniu 
1980 roku. Nie byłoby możliwe bez 
„Solidarności”, która wybrała drogę 
pokojowej walki o prawa człowie-
ka i całego narodu. Wybrała także 
zasadę, jakże powszechnie wtedy 
akceptowaną, że nie ma wolności 
bez solidarności, solidarności z 
drugim człowiekiem, solidarności 
przekraczającej różnego rodzaju 
bariery klasowe, światopoglądo-
we, kulturowe, a nawet geogra-
�czne, czego świadectwem była
pamięć o losie naszych wschod-
nich sąsiadów. 

Konsekwencją wyboru takich 
właśnie pokojowych metod walki 
o społeczeństwo wolnych oby-
wateli i o demokratyczne pań-
stwo, były – mimo cierpień, o�ar
i upokorzeń stanu wojennego i lat 
następnych – wydarzenia roku 
1989, które zapoczątkowały wiel-
kie zmiany polityczne i społeczne 
w Polsce i Europie. 

Pamięć o moralnych przesła-
niach „Solidarności”, a także o na-
szych, jakże często tragicznych 
doświadczeniach historycznych, 
winna dziś oddziaływać w więk-
szym stopniu na jakość polskiego 
życia zbiorowego, na styl upra-
wiania polityki czy jakiejkolwiek 
działalności publicznej, zwłaszcza 
takiej, która jest sprawowana na 
mocy społecznego wyboru i za-
ufania. 

Wykonywanie władzy politycz-
nej czy to we wspólnocie, czy to 
w instytucjach reprezentujących 
państwo powinno być o�arną służ-
bą człowiekowi i społeczeństwu, nie 
zaś szukaniem własnych, czy grupo-
wych korzyści z pominięciem dobra 
wspólnego całego narodu. 

Jan Paweł II  
w Zgromadzeniu Narodowym 

11 czerwca 1999 r. 

Dzień Edukacji Narodowej 2018 r.
W imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku składamy życzenia wszelkiej po-
myślności z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Brak satysfakcjonujących podwyżek wynagrodzeń, niekorzystne 
zmiany w Karcie nauczyciela, jak wydłużenie awansu zawodowego, 
obligatoryjna ocena pracy, trudności związane z otrzymaniem urlopu 
zdrowotnego, niepłatne godziny „karciane”, płace nauczycieli stażystów 
oraz pracowników administracji i obsługi na granicy płacy minimalnej 
– to tylko niektóre z palących problemów. Dlatego też życząc spokoj-
nej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym  
i w całej społeczności szkolnej, prosimy o współpracę i solidarność.

Wojciech Książek, Barbara Kamińska, Anna Kocik,  
Hanna Minkiewicz, Bożena Brauer, Maciej Werra

Przed Dniem Edukacji

Rada Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w 
Gdańsku domaga się zmiany wykład-
ni prawnej MEN, dotyczącej trybu na-
liczania godzin ponadwymiarowych 
i zastępstw doraźnych, zmienionego 

nowelizacją Karty nauczyciela z 27 
października 2017 r. gdyż jest on 
krzywdzący dla nauczycieli. Należy 
też zagwarantować, że opinia Związ-
ku będzie integralną częścią arkusza 
organizacji szkoły. Więcej...>>
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Dla rodziny

Katolickie Stowarzyszenie Ci-
vitas Christiana oraz ZRG NSZZ 
„S” zorganizowali 8 października 
br. w Sali Akwen konferencję pt. 
Samorząd wobec rodziny, macie-
rzyństwa i ojcostwa. Ważne dzia-
łania rządu i parlamentu w polity-
ce rodzinnej”. Wśród uczestników 
był m.in. senator Antoni Szymań-

ski i kandydat na prezydenta 
Gdańska Kacper Płażyński. W dys-
kusji zwrócono uwagę, iż polityce 
prorodzinnej sprzyjają, obok pro-
gramu 500+, także zrealizowane 
postulaty „S” m.in. wzrost płacy 
minimalnej i stawki godzinowej 
oraz powrót do wieku emerytal-
nego 60/65.  Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dyrektywa-o-pracownikach-delegowanych-zaskarzona-trybunalu-sprawiedliwosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/olimpiada-solidarnosci-dwie-dekady-historii-zglos-szkole-rozpocznij-niezwykla-przygode-z-historia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przed-dniem-edukacji-narodowej-konieczna-pilna-interwencja-w-men
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/koncert-papieski-w-bazylice-sw-brygidy


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

15 mld USD
Na taką kwotę wycenił Financial Times wartość zagranicznych inwe-
stycji w naszą gospodarkę w ub.r. To o 8 proc. więcej niż w 2016 r.  

WYDARZYŁO SIĘ
 9.10.1633 r. 

uruchomiono 
na Długim Targu 
w Gdańsku fon-
tannę Neptuna.

 12.10.1918 r. 
Rada Regencyjna 
objęła władzę 
zwierzchnią 
nad wojskiem 
polskim.

 13.10.1985 r. 
zmarł gen. Mie-
czysław Boruta-
-Spiechowicz, 
obrońca Lwowa 
w 1919 roku, gość 
I KZD NSZZ „S”.

Ustawą w „Solidarność”
100 LAT NIEPODLEGŁEJ

1982

Samorząd ma być dobrym pracodawcą, wolnym od 
patologii. Gdańsk potrzebuje ludzi wrażliwych na sprawy 
pracownicze, którzy zerwą z pseudoliberalną polityką napy-
chania kieszeni byłym i obecnym włodarzom. Jestem od 22 
lat mieszkańcem Oruni Południe. Obserwuję rosnące natę-
żenie ruchu. Jeśli wyborcy wskażą na mnie, to jako priory-
tet będę traktował transport. Liczę, że gdańszczanie poprą 
tych, którzy znają się na pracy i nie tkwią w zacementowanych układach.

DLACZEGO KANDYDUJĘ
ROBERT SIARNOWSKI, przewodniczący Krajowej Sekcji 
Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej 
NSZZ „S”, kandydat PiS do Rady Miasta Gdańska w okręgu 
Śródmieście, Chełm i Ujeścisko-Łostowice
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ZAPYTAJ PRAWNIKA

Prawo do urlopu uzupełniającego 
po urlopie zdrowotnym 

Nie dajmy się zastraszyć, bo strach jest złym doradcą, a Polska bar-
dzo potrzebuje rad dobrych. Bądźcie żołnierzami prawdy, a na pewno 
zwyciężycie.

gen. bryg. Mieczysław Boruta-Spiechowicz,  
27 września 1981 r. podczas I KZD NSZZ „S” 

Od 1 stycznia 2018 r. w razie nie-
wykorzystania urlopu wypoczynko-
wego w całości lub części w okresie 
ferii szkolnych, również z powodu 
urlopu dla poratowania zdrowia, na-
uczycielowi przysługuje urlop w 
ciągu roku szkolnego, w wymiarze 
uzupełniającym do 8 tygodni (art. 66 
ust. 1 Karty nauczyciela). 

Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w wyroku z 30 czerw-
ca 2016 r. w sprawie Alicji Sobczy-
szyn przeciwko Szkole Podstawo-
wej w Rzeplinie, C-178/15, orzekł 
że prawo do urlopu uzupełniające-
go powstaje również w przypadku 
niewykorzystania należnego urlopu 
wypoczynkowego z uwagi na korzy-
stanie z urlopu dla poratowania zdro-
wia, mimo że nie wynika to wprost z 
przepisów Karty nauczyciela. 

Nie ma już zatem wątpliwości, 
że nauczyciel, który nie wykorzy-
stał urlopu z powodu korzystania z 
urlopu zdrowotnego, otrzyma urlop 
uzupełniający.

Wymiar urlopu uzupełniającego 
zależy od okresu urlopu wypoczyn-

kowego wykorzystanego podczas 
ferii szkolnych (zimowych i letnich). 
Najpierw należy ustalić, czy nauczy-
ciel wykorzystał 8 tygodni urlopu 
wypoczynkowego, a jeżeli okaże się, 
że nie, to wówczas należy obliczyć 
różnicę pomiędzy 8 tygodniami a wy-
korzystanym w trakcie ferii szkolnych 
okresem urlopu wypoczynkowego. 

Przepisy Karty nauczyciela nie 
stanowią o tym czy urlop uzupełnia-
jący powinien być udzielony w cało-
ści czy w częściach. Z pewnością po-
winien zostać uwzględniony przepis 
art. 64 ust. 4 Karty nauczyciela, który 
stanowi o prawie nauczyciela do nie-
przerwanego 4 tygodniowego urlo-
pu wypoczynkowego. Maksymalny 
wymiar urlopu uzupełniającego 
wynosi 8 tygodni, wliczając w to dni 
wolne od pracy, niedziele i święta. 
Urlopu uzupełniającego nie moż-
na udzielić na okres ferii szkolnych, 
gdyż pozbawiłoby to nauczyciela 
prawa do kolejnego urlopu wypo-
czynkowego.
Stan prawny na 3.10.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Po tym, jak nie udało się złamać 
„S” siłą wprowadzając stan wojen-
ny władze PRL postanowiły NSZZ 
„S” zlikwidować administracyjnie, 
ustawą z tzw. opcją zerową. 

8 października 1982 r. Sejm 
PRL, przy 12 głosach przeciwnych 
i 10 wstrzymujących się, uchwalił 
Ustawę o związkach zawodowych 
i organizacjach rolników.

Związki zawodowe, w tym 
zawieszony NSZZ „S”, zostały roz-
wiązane, a rolnikom  odebrano 
prawo do zrzeszania się w związ-
ki zawodowe. Nazwa nowych 
związków miała składać się z wy-
razów „Związek zawodowy pra-
cowników…” i z nazwy zakładu 
pracy oraz mogła zawierać słowa 
„samorządny” i „niezależny”. Wy-
jątek to Związek Nauczycielstwa 
Polskiego, który zachował nazwę 
i strukturę.

TKK NSZZ „S” wydała oświad-
czenie, że „S” może być rozwią-
zana jedynie na mocy decyzji 
swoich członków: „Związek nasz 
istnieje i nadal będzie działać na 
rzecz Samorządnej Rzeczpospo-
litej”.

Delegalizacja „S” wywołała pro-
testy głównie w USA i we Francji. 
Doszło do demonstracji w Nowej 
Hucie, Gdańsku i Wrocławiu.  

13 października 1982 r. kapi-
tan SB zastrzelił przy kościele w 
Krakowie-Bieńczycach hutnika, 
19-letni ucznia nowohuckiego 
technikum, Bogdana Włosika. 
W 1991 r. sąd w Krakowie skazał 
sprawcę za przekroczenie granic 
obrony koniecznej na 10 lat po-
zbawienia wolności. 

23 maja 1991 r. Sejm RP 
uchwalił nową ustawę o związ-
kach zawodowych.

Negocjacje między związkami 
zawodowymi a władzami Gdy-
ni zakończyły się podwyżkami 
płac dla pracowników Przedsię-
biorstwa Komunikacji Miejskiej, 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Au-
tobusowej i Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Trolejbusowej. Kolejny 
etap to doprowadzenie do korekty 
regulaminu przejazdów ZKM.  

– Strony muszą się szanować. 
Porozumienie jest sukcesem ko-

misji współdziałania związków 
zawodowych, bo komunikacja 
miejska jest jedna. Porozumienie 
będzie służyć kierowcom oraz in-
nym pracownikom komunikacji, 
a także zwiększeniu bezpieczeń-
stwa oraz zadowolenia pasaże-
rów. Nie stawialiśmy miasta pod 
ścianą więc wygrali wszyscy, wy-
grała komunikacja – komentuje 
Leszek Stodolski, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” w PKT w Gdyni.

Podwyżki w komunikacji
21 października 2018 r. odbę-

dzie się I tura wyborów samorzą-
dowych.  Od tego roku kadencja 
organów samorządu wynosi 5, a 
nie 4 lata. W wyborach radnych 
w gminie do 20 tys. mieszkańców 
głosuje się na jednego wybranego 
kandydata i stawia się znak „x” przy 
jego nazwisku. W gminie liczą-
cej powyżej 20 tys. mieszkańców 
głosuje się na jedną listę kandyda-
tów i stawia się „x” przy nazwisku 

wybranego kandydata z tej listy, 
wskazując  pierwszeństwo tego 
kandydata do uzyskania mandatu. 
Znakiem „x” są dwie kreski, prze-
cinające się w obrębie kratki przy 
nazwisku kandydata, może to 
być np. „+” (na ważność głosu nie 
wpływa to, czy linie znaków „x” czy 
„+” wyszły poza kratkę). Dopiski na 
karcie do głosowania, komenta-
rze, rysunki nie mają wpływu na 
ważność głosu. 

SŁOWNICZEK WYBORCZY

Ważność głosu

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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