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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Akcja Niepodległość
25 października br. w Filharmo-

nii Kaszubskiej w Wejherowie od-
będzie się „Akcja Niepodległość”. 
Organizatorem jest stowarzysze-
nie „Strzebielinek”. Od godz. 12  
wystawa broni palnej z II wojny 
światowej; godz. 17 wykłady „Od 
Westerplatte do Piaśnicy” (dr An-
drzej Drzycimski: „Westerplatte”, 
Teresa Patsidis: „Piaśnica”). 

Pozytywnie 
na rynku pracy

Stopa bezrobocia we wrześniu 
br. wyniosła 5,7 proc. wobec 5,8 
proc. w sierpniu br. – podał GUS. 
To lepiej, niż przewidywało mini-
sterstwo pracy. Trwa bardzo dobra 
koniunktura gospodarcza. Liczba 
osób bezrobotnych zarejestrowa-
nych w urzędach pracy wyniosła 
we wrześniu br. 947,4 tys. wobec 
958,6 tys. osób przed miesiącem. 

Cywilni MON
Sytuacja w przedsiębiorstwach 

podległych MON była głównym 
tematem posiedzenia Rady Krajo-
wej Sekcji Pracowników Cywilnych 
MON NSZZ „S” 17 października br. 
Omawiano m.in. dramatyczną sy-
tuację w Wojskowych Zakładach 
Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie, 
problemy w PGZ Stoczni Wojennej 
w Gdyni i w Wojskowych Zakła-
dach Uzbrojenia S.A. w Grudzią-
dzu.  Więcej…>>

Najważniejsza 
motywacja

18 października br. doszło do 
spotkania integracyjnego uczest-
ników wszystkich grup skupiają-
cych   członków „S” z Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistów oraz 
z Komisji Terenowej Emerytów 
i Rencistów NSZZ „S” w Gdańsku, 
a akże osoby z zewnątrz. Mają one 
wspólny cel: razem uprawiać ama-
torski sport i sporo się ruszać, więc 
uczestniczą w nieodpłatnych zaję-
ciach nordic walking, które zorga-
nizowała im Pomorska Fundacja 
Edukacji i Pracy przy współ�nan-
sowaniu Miasta Gdańska. 

Więcej...>>

Najważniejszy zjazd

Na nas spo-
czywa odpo-
wiedzialność za 
edukację, czyli za 
przyszłość. Taka 
jest rola „Solidar-
ności”, pełniona 
w imię wspólno-

ty i solidarności.  Liczę, że będzie 
czas na KZD na zasygnalizowanie 
problemów pracowników oświaty, 
że   zostanie podjęte stanowisko na 
temat sytuacji w polskich szkołach.

Konieczny jest realny wzrost 
wynagrodzeń, pilna korekta reguł 
awansu zawodowego, Potęgowa-
ne są trudności z otrzymaniem 
urlopu zdrowotnego. 

Musi nastąpić odejście od go-
dzin karcianych, bo te nadal po-
kutują, mimo ministerialnych za-
pewnień o ich likwidacji. Gdański 
urząd chwali się godzinami zajęć 
pozalekcyjnych, ale są one prowa-
dzone w „wolontariacie”. 

Przed nami w Gdańsku II tura 
wyborów prezydenckich. Rola sa-
morządu, organów prowadzących 
szkoły, w sprawach oświaty jest 
ogromna. Odpowiada nam pro-
gram edukacyjny Kacpra Płażyń-
skiego, gdyż zawiera spełnienie 
wielu naszych postulatów, zapo-
wiada podniesienie dodatków za 
wychowawstwo, zapłatę za dodat-
kową godzinę zajęć przez Miasto. 
Widzimy potrzebę rozszerzenia au-
tonomii szkół, przez dobrowolność 
uczestnictwa w Centrum Usług 
Wspólnych, by uniknąć opóźnień 
w wypłatach. Nie godzimy się na 
komercjalizację oświaty, na spro-
wadzenie edukacji do roli usługi, 
świadczonej przez spółki, vide 
szkoła na gdańskich Kokoszkach.  

Negocjacje z obecnymi władza-
mi Gdańska są trudne. Nasz upór 
i argumentacja przyniosły efekty, 
wzrosły płace pracowników admi-
nistracji i obsługi szkół. Jesteśmy 
w trakcie negocjacji dodatków: 
funkcyjnego, motywacyjnego, 
opiekuna stażu. Te, w ambitnym 
Gdańsku, są od lat rażąco niskie. 

Bożena Brauer 

Niełatwy czas 
dla oświaty

NASZYM ZDANIEM
25 i 26 października br. w Czę-

stochowie odbędzie się XXIX 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„S”, najwyższej władzy statutowej 
Związku.  Do kompetencji KZD na-
leży m.in. uchwalanie programu 
Związku, zmiana Statutu oraz wy-
bór przewodniczącego. Od 2010 
r. funkcję przewodniczącego KK 
NSZZ „S” pełni Piotr Duda (był do 
listopada 2010 r. przewodniczą-
cym Regionu Śląsko-dąbrowskie-
go). 325 delegatów na KZD wybie-
rze przewodniczącego KK i skład 
Komisji Krajowej, Krajowej Komisji 
Rewizyjnej oraz przyjmie uchwa-
łę programową, a w niej znajdą 
się zadania NSZZ „S” na kolejne 
cztery lata. Krajowy Zjazd Dele-
gatów tworzą delegaci wybrani 

przez walne zebrania delegatów 
regionów oraz przewodniczący 
zarządów regionów i rad krajo-
wych sekretariatów branżowych 
oraz przewodniczący Rady KSEiR. 
Liczba mandatów przypadają-
cych regionom jest proporcjonal-
na do liczby członków Związku. 
Nasz region reprezentują na KZD 
NSZZ „S”: Bożena Brauer, Gustaw 
Czarnowski, Krzysztof Czerwiński, 
Edward Fortuna, Roman Gałę-
zewski, Andrzej Kościk, Zbigniew 
Kowalczyk, Roman Kuzimski, Woj-
ciech Litewski, Andrzej Netkow-
ski, Bogdan Olszewski, Mirosław 
Piórek, Mariusz Połom, Jacek Szor-
nak, Leszek Świeczkowski, Edward 
Zbucki oraz Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG. 

W drugiej turze wyborów 
gdańszczanie wybiorą między 
rządzącym przez dwie dekady 
włodarzem, a zmianą, której mogą 
spodziewać się po pretendencie 
z PiS. W Gdańsku Paweł Adamo-
wicz uzyskał 36,97 proc. (77 966) 
głosów, a Kacper Płażyński (PiS) 
29,68 proc., czyli 62 594 głosy. 
Obaj spotkają się 4 listopada br. 
po tym, jak odpadł Jarosław Wa-
łęsa z poparciem 27,77 proc. (58 
561 głosy). Ponownie do urn pój-
dą też wyborcy w Tczewie, Pel-
pinie (do niedawna był tam bur-
mistrz z PiS Patryk Demski, zdolny 
samorządowiec), w Helu i Krynicy 
Morskiej. 

W Radzie Miasta Gdańska Ko-
alicja Obywatelska (PO i N) ma 14 
mandatów, 8 przypadło komite-
towi Pawła Adamowicza. PiS z 12 
mandatami utrzymało stan posia-

dania z początku mijającej kaden-
cji. Co drugi radny to debiutant. 

W Gdyni wygrał Wojciech Szczu-
rek, który uzbierał 75 691 głosów, 
czyli 67,98 proc. Wśród radnych 
w tym mieście są m.in. członkinie 
„S” Ewa Krym, Joanna Zielińska 
(„Samorządność”) i Dorota Płotka 
(PiS). Członek ZRG Paweł Dziwosz 
(KWW Nasz Malbork) został radnym 
Malborka. W pomorskim sejmiku 
18 mandatów przypadnie  Koalicji 
Obywatelskiej (czekamy na o�cjal-
ny komunikat PKW). PiS będzie miał 
o 4 mandaty więcej (13), a PSL o 5 
mniej (2). Sukces odnotował Karol 
Guzikiewicz (PiS) ze stoczniowej „S”, 
zdobywając ok. 9 tys. głosów i man-
dat do sejmiku. Najlepszy wynik w 
powiecie tczewskim w wyborach 
do rady powiatu uzyskała Barbara 
Kamińska, z oświatowej „S”, startują-
ca z listy PiS, uzyskała 1720 głosów.

Wybory trwają 

Poniedziałek 12 listopada br. bę-
dzie dniem wolnym od pracy. Sejm 
uchwalił ustawę o Święcie Narodo-
wym w 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości. Za głosowało 233 
posłów, 105 było przeciw, 77 wstrzy-
mało się. Tego dnia nie obowiązują 
zasady dotyczące ograniczenia han-

dlu w niedziele oraz święta. Dlaczego 
była potrzebna ustawa? 11 listopada 
przypada w niedzielę, za niedzielę 
nie można odebrać wolnego dnia 
w pracy w związku z tym została 
uchwalona ustawa ustanawiająca 
jednorazowo wolne w poniedziałek 
12 listopada 2018 r. 

Wolne po Święcie Niepodległości

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/problemy-pracownikow-cywilnych-mon-wciaz-nierozwiazane
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/najwazniejsza-jest-motywacja


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

55,98 procent
Tyle wyniosła frekwencja w I turze wyborów samorządowych w woj. 
pomorskim, w skali kraju zaś 54,81 proc. Frekwencja była najwyższa 
w historii wyborów samorządowych od 1990 r.

WYDARZYŁO SIĘ
 23.10.2005 r.  

w II turze wybo-
rów prezydenc-
kich Lech Ka-
czyński pokonał 
Donalda Tuska 
uzyskując 54,04 
proc. głosów.

 24.10.1934 r.  
prezydent RP 
Ignacy Mościcki 
wydał rozporzą-
dzenie o utwo-
rzeniu Zakładu 
Ubezpieczeń 
Społecznych. 

 26.10.1981 r. 
w Wyższej Szkole 
Inżynierskiej w Ra-
domiu rozpoczął 
się najdłuższy 
strajk okupacyjny 
w historii PRL, 
trwał 49 dni.

Krajowa Komisja Wykonawcza
100 LAT NIEPODLEGŁEJ

1987

– Dziękuję wszystkim za oddane na mnie i na innych 
kandydatów PiS głosy. Gdańszczanie wygrajmy razem z 
Kacprem Płażyńskim. Przed nami jest szansa na wspól-
ne zapisanie gdańskiej samorządności na czystej karcie. 
Mamy wybór między nowym otwarciem, a zamazaną, 
od lat zapisywaną i poprawianą kartką dotychczaso-
wego prezydenta i jego stylu rządzenia. Zachęcam do  

skorzystania z tej szansy w II turze wyborów samorządowych. 

PRZED NAMI ROZSTRZYGNIĘCIE
PIOTR GIERSZEWSKI, Międzyregionalna Sekcja OiW  NSZZ „S”, w wybo-
rach do Rady Miasta Gdańska uzyskał 4 945 głosów i został radnym
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ZAPYTAJ PRAWNIKA

Każda rzecz wielka musi kosztować i  musi być trudna. Tylko rzeczy 
małe i liche są łatwe.

Stefan Kardynał Wyszyński

25 października 1987 r. po-
wołana została Krajowa Komisja 
Wykonawcza NSZZ „S”, organ kie-
rowniczy Związku, scalając Tym-
czasową Komisję Koordynacyjną 
„S”, powstałą w 1982 r. i działającą 
od 1986 r. Tymczasową Radę „S”, 
dwa ośrodki koordynujące pod-
ziemną „S”.   

W jej skład weszli przedstawi-
ciele niemal wszystkich związko-
wych nurtów: jako przewodni-
czący Lech Wałęsa oraz Zbigniew 
Bujak, Jerzy Dłużniewski, Włady-
sław Frasyniuk, Stefan Jurczak, 
Bogdan Lis, Andrzej Milczanowski, 
Janusz Pałubicki, Stanisław Wę-
glarz, Lech Kaczyński i Jarosław 
Kaczyński, Grażyna Staniszewska, 
Bogdan Borusewicz i Zbigniew 
Romaszewski. We wrześniu 1988 r. 
do KKW zostali przyjęci przedsta-

wiciele komitetów strajkowych z 
Gdańska, Jastrzębia Zdroju, Nowej 
Huty i Stalowej Woli. 

W listopadzie1987 r. KKW pod-
trzymała propozycję I KZD zawar-
cia „paktu antykryzysowego”, ale 
pod warunkami wycofania repre-
syjnego ustawodawstwa, respek-
towania wolności stowarzyszania 
się i przywrócenia pluralizmu 
związkowego oraz zaapelowała 
do załóg o kontynuowanie zakła-
dania jawnych komitetów zało-
życielskich „S” i włączanie się do 
prac samorządów zakładowych. 
10 września 1988 r. KKW podjęła 
decyzję o  negocjacjach z władza-
mi PRL. Zakończyła działalność na 
II KZD w hali „Olivia” w kwietniu 
1990 r., na którym wybrano nową 
Komisję Krajową NSZZ „S”.
Powstanie węgierskie tutaj…>>

Rozwiązanie umowy nastąpiło 
na podstawie porozumienia stron 
zawartego między pracodawcą 
a pracownikiem. Czy w takiej sy-
tuacji pracownik może ubiegać się 
o świadczenie przedemerytalne? 

Jedną z przesłanek uprawniają-
cych do nabycia prawa do świad-
czenia przedemerytalnego jest 
przesłanka odnosząca się do kwe-
stii rozwiązania stosunku pracy 
z przyczyn dotyczących zakładu 
w rozumieniu przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. Ustawodawca 
w art. 2 pkt 29 przywołanej usta-
wy wskazał, że przyczyną rozwią-
zania stosunku pracy, dotyczącą 
zakładu pracy są między innymi 
zwolnienia grupowe, ogłoszenie 
upadłości pracodawcy, jego likwi-
dacja lub likwidacji stanowiska 
pracy z przyczyn ekonomicznych, 
organizacyjnych, produkcyjnych 
albo technologicznych. 

Nie chodzi zatem o jakikolwiek 
sposób rozwiązania stosunku pra-
cy (np. z upływem okresu, na któ-
ry został zawarty stosunek pracy), 
a o rozwiązanie stosunku pracy na 
skutek jednostronnego oświadcze-
nia woli pracodawcy albo na sku-
tek porozumienia stron, z przyczyn 
leżących po stronie pracodawcy, 
albo rozwiązanie stosunku pracy 
przez pracownika na podstawie 
art. 55 § 11 ustawy kodeks pracy, z 
uwagi na ciężkie naruszenie pod-
stawowych obowiązków przez pra-
codawcę wobec pracownika.

Odpowiadając na pytanie - nie 
ma przeszkód aby z uprawnień do 
świadczenia przedemerytalnego 
mógł  korzystać pracownik, z któ-
rym �rma rozstała się na mocy
porozumienia stron. Warunkiem 
jest jednakże, aby przyczyny roz-
wiązania stosunku pracy leżały po 
stronie zakładu pracy.
Stan prawny na 24.10.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Porozumienie stron nie wyklucza prawa 
do świadczenia przedemerytalnego

Warszawiacy, byli pracownicy 
Huty Warszawa, rodzina bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki, związkowcy ze 
stoczni Remontowa Shipbuilding 
i Gdańskiej Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego, liderzy 
„S” z przewodniczącym KK NSZZ 
„S” Piotrem Dudą, uczestniczyli 

na Żoliborzu w kościele pw. św. 
Stanisława Kostki w uroczysto-
ściach 34 rocznicy męczeńskiej 
śmierci ks. Jerzego. Związkowcy 
z Gdańska w drodze do grobu bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki odwiedzili 
miejsca związane z jego męczeń-
ska śmiercią. Więcej...>>

Śladami męczeństwa  

Obligacje korporacyjne, poli-
solokaty i toksyczne kredyty tzw. 
walutowe – tymi zagadnieniami 
zajmowali się uczestnicy konfe-
rencji, zorganizowanej przez Sto-
warzyszenie Stop Bankowemu 
Bezprawiu, we współpracy, a i �-

nansowaniu przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 20 
października w sali „AKWEN” w bu-
dynku NSZZ „Solidarność”. Wzięło 
w niej udział około stu osób, które 
od lat próbują odzyskać utracone 
pieniądze. Więcej…>>

Stop banksterom!

90 proc. kobiet oraz 92 proc. 
ankietowanych mężczyzn po-
zytywnie ocenia wprowadzenie 
ograniczenia handlu w niedziele. 
98 proc. pracowników chce mieć 
wolną od pracy niedzielę. Tylko 
2 proc. respondentów uważa, że 
korzystnym rozwiązaniem byłaby 

wypłata dodatkowego wynagro-
dzenia za pracę w niedzielę. 

Badanie przeprowadzone było 
przez Krajowy Sekretariat Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S” w sierp-
niu br. na próbie tysiąca pracowników 
zatrudnionych w sklepach wielkopo-
wierzchniowych. Więcej...>>

Zadowoleni z wolnych niedziel

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wegierska-tragedia-1956-13-dni-nadziei-wyciety-z-narodowych-flag-symbol-komunizmu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sladami-meczenskiej-smierci-bl-ks-jerzego-popieluszki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pracownicy-zadowoleni-z-wolnych-niedziel
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bedzie-druga-tura-wyborow-w-gdansku-w-niej-wszystko-zdarzyc-sie-moze
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