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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Prawo pracy 
w powietrzu

OM NSZZ „S” Personelu Pokłado-
wego, reprezentująca pracowników 
Ryanair, oczekuje umów o pracę, 
gdyż tylko one gwarantują prawo 
do urlopu  wypoczynkowego, sta-
bilności zatrudnienia czy bezpie-
czeństwa  na wypadek choroby 
i macierzyństwa. – Nie akceptujemy 
sytuacji, że Ryanair rozmawia ze 
związkami w Europie Zachodniej, 
a udaje, że ich nie dostrzega w na-
szym kraju – mówi Bogdan Kubiak, 
zastępca pzewodniczącego KK, 
przewodniczący Sekretariatu Trans-
portowców NSZZ „S”. 

„Strzebielinkowcy” 
Niepodległości

Dla uczczenia setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości Stowarzyszenie Strzebielinek 
zorganizowało cykl spotkań, wykła-
dów oraz wystaw. Stowarzyszenie 
chce rozszerzyć akcję i zorganizo-
wać kolejne spotkania w Toruniu, 
Kwidzynie, Starogardzie Gdańskim, 
Grudziądzu. Więcej...>>

 

M/S „S” na oceanach
Polska Żegluga Morska od-

zyskała z chińskiej stoczni Yang-
fan masowiec M/S „Solidarność”, 
następcę jednostki zbudowanej 
w 1991 r. Masowiec został przejęty 
w szwedzkim Nynäshamn. Jed-
nostka zakontraktowana została w 
2010 r. przez poprzedni zarząd PŻM 
i porzucona, mimo zaliczek arma-
torskich. Zarządca PŻM zlecił ukoń-
czenie statku. M/S „Solidarność” jest 
59 jednostką PŻM. Masowiec, pod 
banderą liberyjską, płynie z ładun-
kiem stali z Pyeongtaek w Korei Pd. 
do Zatoki Meksykańskiej. 

Ulica 
Lecha Kaczyńskiego

NSA podtrzymał zarządzenie 
zastępcze wojewody pomorskiego 
w przypadku trzech nazw ulic: ul. 
Dąbrowszczaków na ul. Prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego, ul. Leona 
Kruczkowskiego na ul. Ignacego 
Matuszewskiego, a ul. Mariana Bucz-
ka na ul. Jana Styp-Rekowskiego. 

Patr iot yzm, 
siła ducha, god-
ność i spokój to 
były cechy bia-
ło-czerwonego 
marszu, który 
przeszedł ulicami 
stolicy 11 listopa-

da. Zawiedli się ci, którzy liczyli na 
prowokacje, na zakłócenie powagi 
naszego święta. Bo to było nasze 
święto. Także „Solidarności”. Miej-
sce dla związku w centrum wyda-
rzeń przy tej okazji musiało się zna-
leźć. Było widać nasze emblematy.  
Przy samym Grobie Nieznanego 
Żołnierza był poczet sztandarowy 
i nasz sztandar z napisem Między-
zakładowy Komitet Strajkowy. To 
był czytelny symbol, jak klamra spi-
nająca historię, czyli niepodległość 
z 1918 roku i nasz trud, nasze dzia-
łanie, od 1980 roku. 

Byliśmy też przy odsłonię-
ciu pomnika prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, który dla NSZZ 
„Solidarność”, a i wcześniej, dla 
Wolnych Związków Zawodowych, 
zrobił bardzo dużo. On z nami był 
więc i my byliśmy przy odsłonięciu 
jego pomnika.

Podczas samego marszu służby 
porządkowe nie miały wiele do ro-
boty. Było spokojnie. Wrażenie ro-
biło morze �ag biało-czerwonych
i gromkie „Bóg! Honor! Ojczyzna!” 
Aż ciarki szły po plecach!

Uczestniczyłem i sam organi-
zowałem wiele demonstracji. Tak 
podniosłej atmosfery i tak wielu 
zjednoczonych ludzi jeszcze nie 
widziałem. To byli ludzie świadomi 
po co są razem. Od razu było wi-
dać z kim się ma do czynienia. Były 
na marszu całe rodziny. 

Jeśli ktoś akcentuje jakieś wy-
bryki, czyli margines marginesu, 
to ma złą wolę. Były symbole fa-
langi, ale niosły je środowiska na-
rodowe, które też mają prawo być 
na marszu, który organizowali od 
kilku lat. W tym roku obyło się bez 
prowokacji. Marsz był dla wszyst-
kich rodaków. I to było widać. Była 
świadomość wspólnoty. Pokazali-
śmy, że jesteśmy patriotami. Oby 
tego potencjału nie zmarnowano.

Roman Kuzimski

Moc patriotyzmu
Świętowaliśmy

W stulecie odzyskania Niepod-
ległości w 1918 r. Międzyregional-
na Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” ogłosiła VI 
edycję Wojewódzkiego Konkursu 
Plastyczno-Muzycznego Polska 
– moje miejsce, mój kraj. 

13 listopada br. odbyła się cere-
monia wręczenia nagród i dyplo-
mów w edycji plastycznej. W pro-
gramie było  wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych.

– Dziękuję za pielęgnowanie tra-
dycji i pamięci o naszych fundamen-
tach kultury i historii. Oby nie były 

aktualne słowa Ibi patria, ubi bene 
(tam ojczyzna gdzie dobrze – dop. 
red.) – powiedział Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

Podczas uroczystości trójka 
nauczycieli: Maria Golly-Nowak, 
Anna Tarnowska i Zdzisław Brze-
ziński otrzymała prestiżowy Medal 
KEN. Złotą odznaką za zasługi dla 
NSZZ „Solidarność” odznaczona 
została Danuta Wójcik, liderka 
oświatowej „S” w Rumi. 

Na konkurs wpłynęło 335 prac 
plastycznych z regionu pomorskie-
go. Lista nagrodzonych tutaj…>>

„Polska – moje miejsce, 
mój kraj”
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Marsze, parady, wieńce i kwiaty 
pod pomnikami i nabożeństwa w 
intencji Ojczyzny – tak świętowali-
śmy stulecie Niepodległości. W War-
szawie w Marszu  Niepodleglości 
uczestniczyło ponad 250 tys. osób. 
Podobne, choś mniejsze marsze i 
parady miały miejsce w pomorskich 
miastach. W bazylice Mariackiej 

odprawiona została, tradycyjnie po 
zakończeniu Parady Niepodległości, 
msza św. a po niej nastąpiła ceremo-
nia wręczenia odznaczeń i medali 
osobom zasłużonym Ojczyźnie. Ba-
zylika wypełniona była po brzegi. 
Wśród wiernych byli członkowie 
NSZZ „S”, z przewodniczącym ZRG 
Krzysztofem Doślą. 
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/71684
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/strzebielinkowcy-dla-niepodleglosci


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

250 tysięcy
Tylu uczestników liczył, wg. policji, Marsz Niepodległości w Warszawie 
11 listopada br. 

WYDARZYŁO SIĘ
 11. 11 1918 r.  

Marszałek 
Ferdynand Foch  
podyktował dele-
gacji niemieckiej 
warunki zakoń-
czenia działań 
wojennych. 

 13.11 1924 r.  
Władysław Rey-
mont otrzymał 
Nagrodę Nobla za 
powieść „Chłopi”.

 18.11 1986 r. 
 NSZZ „Solidar-
ność” został 
a�liowany w
międzynarodo-
wych strukturach 
związkowych.

Ogłoszenie niepodleglości
100 LAT NIEPODLEGŁEJ

1918
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ZAPYTAJ PRAWNIKA
Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na pod-
stawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, 
która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój 
zbudowany na porządku i sprawiedliwości. 

Depesza Józefa Piłsudskiego i ministra Tytusa Filipowicza  
noty�kująca powstanie Państwa Polskiego z 16 listopada 1918 r.

30 budynków 
i pomników przyro-
dy na całym świe-
cie podświetlono 
w biało-czerwonych 
barwach. I tak np. 
w Wilnie oświetlono 
w ten sposób po-
mnik Trzech Krzyży, 
Biały Most oraz Most Króla Mendoga, na biało-czerwono rozświetlił się 
ratusz w Tel Awiwie i gmach �ńskiego MSZ. W biało-czerwonych bar-
wach ukazały się fontanny w Zagrzebiu, Wieża Eiffla oraz budapeszteński
Most Łańcuchowy, a także wieżowce w Dubaju i s�nks wraz z piramidami
w Gizie. Imponująco prezentowały się �gura Chrystusa w Rio de Janeiro
i wodospad Niagara w biało-czerwonym kolorze.

Biało-czerwone piramidy

PRAWOE K O L O G I C Z N Y

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Przemysł  
i ochrona klimatu

W listopadowym numerze 
„Magazynu Solidarność” koń-
czymy tegoroczną edycję „Ma-
gazynu Ekologicznego”. Tym 
razem piszemy o  największej 
międzynarodowej konferencji 
klimatycznej ONZ (COP24, czyli 
24 Konferencja Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie zmian klimatu), 
która jeszcze w tym roku odbę-
dzie się w Katowicach.

Od 6 czerwca br. zmieniły się 
niektóre przepisy prawa pracy, 
aby mógł być realizowany rządo-
wy projekt dla rodzin „Za życiem”.

W celu realizacji działań – in-
tegracji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych oraz 
wsparcie ich rodzin wprowadzono 
zmiany w zakresie m.in.:
 usług wspierających i rehabili-

tacyjnych, przez prowadzenie 
zajęć klubowych w warszta-
tach terapii zajęciowej,

 uprawnień osób ubezpieczo-
nych chorobowo do zasiłku 
opiekuńczego w przypadku 
choroby dziecka niepełno-
sprawnego do 18 roku życia,

 korzystania z elastycznych 
form organizacji czasu pracy, 
w tym telepracy.
Do kodeksu pracy wprowa-

dzono rozwiązanie w postaci 
możliwości wykonywania pracy 
w formie telepracy na wniosek 
pracownicy w ciąży powikłanej, 
pracownika z dzieckiem niepeł-
nosprawnym lub ze szczególnymi 
potrzebami edukacyjnymi – wnio-
sek ten jest wiążący dla pracodaw-
cy, chyba że jego uwzględnienie 

byłoby niemożliwe ze względu na 
organizację pracy lub rodzaj pracy 
wykonywanej przez pracownika. 

Niezbędne będzie przedło-
żenie pracodawcy orzeczenia 
w przedmiocie niepełnospraw-
ności (wydane przez zespoły do 
spraw orzekania o niepełnospraw-
ności) lub opinii wydawanej przez 
zespoły orzekające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pe-
dagogicznych.

Znowelizowane przepisy 
przewidują również obowiązek 
uwzględnienia przez pracodawcę 
wniosku pracownika o zastoso-
wanie przerywanego czasu pracy 
(art. 130 k.p), elastycznego czasu 
pracy (art. 1401 k.p.) lub indywidu-
alnego czasu pracy (art. 142 k.p.) 
Obowiązek pracodawcy ma cha-
rakter względny, gdyż podobnie, 
jak w przypadku regulacji telepra-
cy, pracodawca może odmówić 
uwzględnienia wniosku, jeżeli jego 
uwzględnienie nie jest możliwe ze 
względu na organizację pracy lub 
rodzaj pracy wykonywanej przez 
pracownika. 
Stan prawny na 3.11.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

„Za życiem”

16 listopada 1918 r. brygadier 
Józef Piłsudski, jako Wódz Naczel-
ny oraz minister spraw zagranicz-
nych i wolnomularz Tytus Filipo-
wicz wysłali w świat, przy pomocy 
nadajnika „War” o niewielkiej mocy 
4 kWh, noty�kację o odrodzeniu
polskiej państwowości. Radiosta-
cję na warszawskiej Cytadeli po-
zostawili wycofujący się Niemcy. 
Sygnał odebrano w Skandynawii 
i podano dalej. Został wysłany 
z miejsca symbolicznego. Na sto-
kach Cytadeli, pół wieku wcześniej, 
po upadku Powstania styczniowe-
go, stracono pięciu członków Rzą-
du Narodowego, w tym Romualda 
Traugutta.  

Komunikat wystosowany został 
do prezydenta USA oraz do rządów 
królewskiego angielskiego, królew-
skiego włoskiego, cesarskiego rzą-
du japońskiego, francuskiego, rzą-
du Rzeczypospolitej Niemieckiej i 
do rządów państw neutralnych. 

Depesza głosiła, iż „dzięki zmia-
nom, które nastąpiły w skutek 
świetnych zwycięstw armii sprzy-
mierzonych wznowienie niepod-
ległości i suwerenności Polski staje 
się odtąd faktem dokonanym”. Po 
przekazaniu przez Radę Regencyj-
ną brygadierowi Piłsudskiemu wła-
dzy nad wojskiem a następnie misji 
utworzenia rządu rozpoczęło się 
tworzenie organów państwa. 

18 listopada 1918 r. powołany 
został rząd na czele z Jędrzejem 
Moraczewskim, który przygotował 
ordynację wyborczą (w ciągu 3 dni), 
ogłosił powszechne prawo wybor-
cze, ustanowił ośmiogodzinny dzień 
pracy, zagwarantował legalność 
związków zawodowych i prawo do 
strajku, wprowadził inspekcję pracy 
i ubezpieczenia chorobowe. 

20 listopada 1918 r. pierwsi nie-
podległość Polski uznali Niemcy. 
Większość państw uznała ten fakt w 
lutym 1919 roku.

8 listopada br. obradowali 
członkowie Zespołu Trójstronne-
go ds. Przemysłu Stoczniowego  
Jednym z tematów był wpływ tzw. 
reformy wicepremiera Gowina 
(MNiSW) na szkolnictwo wyższe 
w sektorze okrętowym oraz szkol-
nictwo zawodowe dla przemysłu 

stoczniowego oraz problem braku 
wykwali�kowanych kadr.

Brak w ministerialnyum rozpo-
rządzeniu dyscyplin naukowych 
związanych z przemysłem stocznio-
wym może wyeliminować wydziały 
oceanotechniki i okrętownictwa 
z uczelni wyższych. Więcej...>>

Bronimy inżynierów  

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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