
 
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: 

 Więcej osób może należeć do związków zawodowych. Dotychczas prawo 

to przysługiwało pracownikom, wykonawcom pracy nakładczej, 

emerytom, rencistom, osobom bezrobotnym, osobom odbywającym służbę 

zastępczą, a także funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, strażakom PSP, pracownikom NIK. Po nowelizacji przepisów 

grupa ta poszerzona została o osoby wykonujące pracę zarobkową, 

i dotyczy zarówno polskich obywateli, jak i cudzoziemców 

np.: taksówkarzy, osób sprzątających, kurierów, ochroniarzy, 

podwykonawców, pracowników agencji pracy tymczasowej itp. Zrzeszać 

mogą się również wolontariusze, stażyści i inne osoby, które świadczą 

osobiście pracę bez wynagrodzenia. 

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 

 Obrady Rady KSOiW 21-22.11.2018 r. Członkowie Rady podkreślili, że 

stanowisko o żądaniu odwołania Anny Zalewskiej z funkcji ministra 

edukacji jest nadal aktualne. W trakcie dyskusji rozważano optymalne 

warianty form protestu i uzgodniono ogólnopolską akcję protestacyjną, 

której szczegóły zostaną podane 10.12 br. Rada przyjęła również 

stanowisko w sprawie sytuacji nauczycieli łączących etat w kilku szkołach.  

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

 

3. Bieżąca działalność Komisji Międzyzakładowej 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Solidarności  

na coroczne spotkanie opłatkowe,  

które odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 16:00 

 w Szkole Muzycznej I i II st. przy ul. Biskupa Dominika 13A w Gdyni. 

 

Zachęcamy do udziału w obchodach grudniowych: 

13 grudnia, 18:00 – msza św. w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni, 

program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży ZSAE, przejście 

pod pomnik Ofiar Komunizmu przy ul. Pułaskiego. 

17 grudnia, 6:00 – Apel Poległych, modlitwa, składanie wieńców  

i kwiatów pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 przy Stoczni Gdynia 

17 grudnia, 16:30 – msza św. w kościele NSPJ, przemarsz pod pomnik 

na Placu Wolnej Polski (przy UM), Apel Poległych i salwa honorowa. 

Przed mszą montaż słowno-muzyczny uczniów SP nr 40 o godz. 15:50 

 

Uczestniczyliśmy: 5.11.2018 w koncercie patriotycznym „Kto ty jesteś”; 

20.11.2018 w IX Międzyszkolnym Konkursie „Przez wieki do niepodległości” 

– ZSP nr 4; 23.11.2018 w zakończeniu działalności samorządowej                      

Wójta Gminy Kosakowo;  23.11.2018 w 70-leciu SP nr 24 ;                             

23.11.2018 w wieczornicy 100-lecia Niepodległości w SP nr 21;                      

23.11.2018 w IV Ogólnopolskim Frankofońskim Konkursie Fotograficznym 

Bleu Blanc Rouge 2018 w ZSO nr 2  

 

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  
05.12.2018 

Zebranie Komisji 

Międzyzakładowej  

odbędzie się 06.12.2018 
 

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 3.12.2018 r. 

i 17.12.2018 r.  
 

Mecenas T. Gryczan udziela 

porad prawnych w drugi 

poniedziałek w godz.15:00 – 17:00 

Najbliższe spotkanie                          

w dn. 10.12.2018 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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