
 
BIULETYN INFORMACYJNY KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW OŚWIATY 
I WYCHOWANIA W GDYNI, UL. POMORSKA 39/41 

TEL./FAX 058 620 54 33 
E-MAIL: gdynia@oswiata-solidarnosc.pl 

strona Sekcji Krajowej: www.solidarnosc.org.pl/oswiata 

strona Komisji Międzyzakładowej Gdynia: gdynia.oswiata-solidarnosc.pl   

 

Komunikaty 
1. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu 

Gdańskiego: 

 Budżetówka dostanie więcej. „Znacząco więcej niż w latach poprzednich 

oraz znacznie więcej niż pierwotnie proponował rząd, choć mniej niż 

postulowała Solidarność. Najważniejsze i kluczowe jest to, że wreszcie 

o 2,3 proc. zostanie uwolniony wskaźnik waloryzacji (który od 2010 roku 

jest zamrożony)” – zapewnił Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ 

„Solidarność”.  

 

Szczegółowe informacje na stronach www.solidarnosc.org.pl   

oraz www.solidarnosc.gda.pl  

 

2. Sekcja Krajowa i Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” 

 Sprawozdanie z Konferencji ETUCE w Brukseli 19-20 września br. 

dotyczącej wzmacniania roli partnerów społecznych w przedmiocie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Konferencji w Brukseli była 

zwieńczeniem dwuletniego projektu współfinansowanego przez Komisję 

Europejską, w trakcie którego miały miejsce łącznie trzy wizyty studyjne 

w Warszawie, Berlinie oraz Rzymie. 

 Komunikat z obrad Prezydium Rady KSOiW w Warszawie 27.09.2018 r. 

Dokonano oceny akcji protestacyjnej z 15 września br. oraz omówiono 

strategię negocjacji z MEN. 

 

Szczegółowe informacje na stronie www.solidarnosc.org.pl/oswiata  

 

3. Bieżąca działalność Komisji Międzyzakładowej 

 Zachęcamy do uczestnictwa w XXV Pielgrzymce Ludzi Pracy 

do sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej w Gdyni Babich Dołach 

w dniu 28.10.2018 r. 

 Uczestniczyliśmy w uroczystościach 70-lecia I ALO, otwarciu nowej auli 

w ZSAE, w festynie w ZSET z okazji otwarcia nowego zaplecza 

technicznego oraz w uroczystości 90-lecia działalności ZNP.  

 Zostaliśmy zaproszeni na uroczyści z okazji DEN w Gdyni i Kosakowie. 

 

 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wielu sukcesów               

w nauczaniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży                             

oraz dziękujemy za wskazywanie  

autentycznych wartości życia.  

Niech trudowi wkładanemu w edukację  

towarzyszą satysfakcja, uznanie rodziców i uczniów 

oraz zaufanie i szacunek społeczeństwa. 

 
                               W imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

                                     Zdzisława Hacia 

  

 

Szczegółowe informacje na stronie gdynia.oswiata-solidarnosc.pl 

 

 

 

 

 

 

Październik 2018 

 

 

 

 

 
 

INFORMACJE 

W 2018 roku obowiązują 

następujące kwoty zasiłków 

statutowych: 

z tytułu urodzenia dziecka                     

–   250 zł 

z tytułu śmierci członka związku  

– 230 zł 

z tytułu śmierci członka rodziny 

 – 100 zł 

Wypłata przysługuje w terminie  

do 6 miesięcy od daty zajścia 

zdarzenia.  

 

Zasiłki, zapomogi 

można odbierać w siedzibie 

Komisji Międzyzakładowej:  

od pon. do  piątku 9:30 – 15:30 

Członkowie Związku odchodzący 

na emeryturę otrzymują upominek  

o równowartości 100 zł. 

Komisja Socjalna rozpatruje 

wnioski o zapomogi losowe  

(w oparciu o Regulamin) 

na ostatnim w danym miesiącu 

posiedzeniu KM 

 

Zebranie Przewodniczących Kół  
17.10.2018 

Zebranie Komisji 

Międzyzakładowej  

odbędzie się 18.10.2018 
 

Prawnik:  

TYLKO DLA CZŁONKÓW 

ZWIĄZKU! 

 

Mecenas J. Kobus - 

Michalewska udziela porad 

prawnych  w pierwszy i trzeci 

poniedziałek w godz.14:00 - 16:00  

Najbliższe spotkania  

8.10.2018 r. i 5.11.2018 r.         
 

Mecenas T. Gryczan udziela 

porad prawnych w drugi 

poniedziałek w godz.15:00 – 17:00 

Najbliższe spotkanie                          

w dn. 22.10.2018 r. 
 

Porady prawne dla członków 

związku udzielane są również  

w gdyńskim oddziale 

„Solidarności”, ul. Śląska 52,    

tel. 620-61-82, w każdą środę 

od 1100 do 1700.  

Obowiązuje legitymacja 

związkowa. 

 

Materiały informacyjne  

można odbierać codziennie  

od godz. 9:30 do 15:30 
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