
 
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: 

 Konferencja podsumowująca 7 miesięcy ustawy o ograniczeniu handlu 

w niedzielę w dniu 11.10.2018 r. w Warszawie. W konferencji wzięli 

udział przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, organizacji pracodawców 

z branży handlowej oraz ekspertów. Zaprezentowano raport z badań 

dotyczący skutków wejścia w życie ustawy. Poza skutkami 

ekonomicznymi omówiono wypływ wprowadzonych zmian 

na pracowników. Dodatkowo przedstawiono postulowane przez Związek 

i pracodawców zmiany w ustawie.  

 Stop Bankowemu Bezprawiu. Konferencja 20.10.2018 r. w Gdańsku. 

Osoby zainteresowane prawem bankowym lub skrzywdzone przez banki 

lub inne instytucje finansowe mogą wziąć udział w konferencji 

lub skorzystać z bezpłatnych indywidualnych porad prawnych w jej 

trakcie. Rejestracja na konferencję  poprzez stronę internetową 

https://projekt.bankowebezprawie.pl  

 Obrady Związkowej Grupy Wyszehradzkiej V4 w dniach 11-12.10 br. 

w Pradze. Jednym z głównych merytorycznych punktów tegorocznego 

spotkania była kwestia konwergencji płac pracowników tzw. „starej Unii” 

i naszego obszaru, pomiędzy którymi różnice wynagrodzeń pracowników 

są rażące i nie idą w parze z ich wydajnością. 

 

Szczegółowe informacje na stronach www.solidarnosc.org.pl   

oraz www.solidarnosc.gda.pl  

 

2. Sekcja Krajowa i Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku 

 Naliczanie nadgodzin. Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku podejmuje 

interwencję ws. zmiany wykładni prawnej Ministerstwa Edukacji 

Narodowej dot. trybu naliczania godzin ponadwymiarowych i zastępstw 

doraźnych.  

 Projekt rozporządzenia ws. Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług 

Rozwojowych. Uwagi i opinie prosimy przesyłać na adres 

edukacja@solidarnosc.org.pl najpóźniej do 25.10 br.  

 

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. Pielgrzymka wyruszy o godz. 9:00 spod pomnika 

Ofiar Grudnia 1970 r. przy stacji SKM Gdynia Stocznia. 

 Uczestniczyliśmy: 

 w koncercie „Serca łączą pokolenia” w Szkole Muzycznej 

 w uroczystości miejskiej z okazji DEN w PPNT w Gdyni 

 w uroczystości z okazji DEN w Gminie Kosakowo 

 w uroczystości z okazji DEN w Kole Emerytów 

 

Szczegółowe informacje na stronie gdynia.oswiata-solidarnosc.pl 
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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 Komisji Międzyzakł 

 

Zebranie Przewodniczących Kół  
21.11.2018 

Zebranie Komisji 

Międzyzakładowej  

odbędzie się 8.11.2018 
 

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   5.11.2018 

r. i 19.11.2018 r. 
 

Mecenas T. Gryczan udziela 

porad prawnych w drugi 

poniedziałek w godz.15:00 – 17:00 

Najbliższe spotkanie                          

w dn. 22.10.2018 r. i 12.11.2018r. 
 

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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