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Prace    Komisji 

ds. Regulaminu  

Wynagrodzeń 

z  ramienia  związku 

udział  biorą  Danuta  

Szyndler , Tadeusz  

Kotowicz 

 

 

 

Prace  Komisji  

Międzyzwiązkowej  ds.  

regulaminu  socjalnego 

Z  ramienia  związku  

udział  biorą Maciek  

Neugebauer , Waldemar  

Kozłowski, Danuta  

Szyndler , Tadeusz  

Kotowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicjatywy i aktywności  NSZZ  Solidarność  UWM 

 
1.  Pismo  w sprawie  wprowadzenie  instytucji  BUDŻETU  PARTYCYPACYJNEGO  

DLA STUDENTÓW  I  PRACOWNIKÓW  UWM 
Pismo  do  władz  Rektorskich  : 09.2019r   

 
 

2.Pismo  (wspólnie  ze  związkami  ZNP,  Prawda) w  sprawie  podwyżek   
dla  nie nauczycieli   

Pismo  do władz  rektorskich  10.2019r 
 
 

3.Rozpoczęcie  prac  nad  wprowadzeniem  poprawek do  regulaminu  socjalnego   
urealnienie  widełek itp.   Prace  Komisji   Międzyzwiązkowej 11.2019r 

 
 

4. Pismo  do  Prezydenta   Olsztyna  w  sprawie  kontynuacji  działalności  Przedszkola  
„Żaczek”  11.2019r 

 

 

„WIADOMOŚCI  SOLIDARNOŚCI”     NR     10  /11/2019 
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Kącik  poezji: 

Dusza się moja 

zamyśla głęboko 

 

Dusza się moja za-

myśla głęboko,  

Czuje, że tu jak słoń-

cu zajść potrzeba,  

A innym ludziom za-

błysnąć na oko...  

 

Jakiego kraju i jakie-

go nieba  

Światło - powita mię 

w progu żywota?  

 

Nie wiem - lecz rad 

bym żył z polskiego 

chleba...  

 

Bądź że mi lepsza, o 

młodości złota, 

Niż ta... która mi tu-

taj się skończyła,  

Strzegącemu się szla-

chetnością - błota.  

 

Bądź że mi blisko... o 

matczyna - miła  

Duszo!... abym mógł 

znów ukochać ciebie,  

Nie wiedząc - żeś 

mię tutaj raz - rodzi-

ła.  

 

Juliusz  Słowacki  

 

 

 

Nie  rzucim  ziemi  skąd  nasz  ród……. 

 

Związek  NSZZ  Solidarność  UWM  jest  przeciwko  

likwidacji  przedszkola  znajdującego  się  na   

terenie UWM  przy  ul. Licznerskiego  2 

 

 
Olsztyn 19.11.2019r 

 

Związki Zawodowe  przy  UWM 

NSZZ Solidarność, ZNP, Prawda   

 

List do Prezydenta Olsztyna   

 
Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o kontynuację działalności    

Przedszkola „Żaczek” nr 40 znajdującego się na terenie UWM w Olsztynie. 

Prośbę swą motywujemy tym, iż ww. jednostka edukacyjno-wychowawczo-

opiekuńcza stanowi istotną instytucję z punktu widzenia rozwoju naszego Uniwersytetu. 
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HUMOR 

Akademicki 

Jest początek roku 

akademickiego. Student 

postanawia, że będzie się 

uczył systematyczni.  

Ale intuicja podpowiada: 

- Stary, daj spokój. 

Wystarczy jak zaczniesz w 

okolicy świąt, spokojnie do 

sesji wszystkiego się 

nauczysz.  

Student tak też zrobił.  

Nadeszły święta. Student 

po wigilijnej kolacji 

postanowił trochę się 

pouczyć.  

Ale  intuicja podpowiada: 

- Przestań, przecież są 

święta. Jak zajrzysz do 

książek dwa tygodnie przed 

sesją, to spoko, na pewno 

zakujesz. 

Już trzy dni przed sesją, 

gorączka egzaminacyjna w 

pełni, student sięga po 

podręczniki. 

Ale intuicja na to: Co ty? 

Niczego się nie nauczysz 

przez dwa dni. Wejdziesz 

na egzamin i na pewno 

zdasz, jak ci podejdą 

pytania. 

Dzień egzaminu. Student 

przepuszcza kolejne osoby, 

jak mu każe intuicja.  

W końcu intuicja 

podpowiada: Wejdź teraz! 

Student wszedł, wyciąga 

rękę po pytania, intuicja 

mówi: 

- Nie te, weź następne. 

Student wziął, otworzył i 

mówi:- O, kurcze... 

A intuicja na to: 

- O, ja pierniczę... 

Do przedszkola uczęszcza obecnie około 140 dzieci, pracowników UWM, co stanowi 

obecnie około 80% wszystkich przyjętych dzieci. Dla pracowników przedszkole Żaczek 

stanowi  istotne ułatwienie i wpisuje się w nowoczesny model naszej organizacji „Work 

life balance”. To między innymi dzięki Przedszkolu „Żaczek”, nasza uczelnia uzyskała 

w roku 2014 tytuł „Uczelnia przyjazna rodzicom”.  

Ponadto w placówce odbywają się różnego rodzaju staże i praktyki studenckie z 

wydziałów naszej uczelni np. Wydziału Biologii, Nauk Społecznych czy   

Humanistycznych. Dlatego też placówka jest bardzo przydatna dla UWM z punktu 

widzenia naukowo-dydaktycznego.  

Władze UWM wspierają na miarę swoich możliwości ekonomicznych i 

uwarunkowań prawnych działalność Przedszkola. Zdajemy sobie również sprawę z 

wielu kwestii natury ekonomiczno-organizacyjnej przed jakimi stanęły samorządy, 

jednak pierwszoplanowe powinny być kwestie związane z jakością życia i to te 

przesłanki powinny w obszarze  edukacyjno-opiekuńczym być decydujące.     

Zwracamy się do Pana Prezydenta o rozważenie w porozumieniu z UWM oraz   

dyrekcją Przedszkola   kontynuacji działalności Przedszkola „Żaczek”.   

Jako Związki Zawodowe jesteśmy gotowi do pomocy zarówno w kwestii 

negocjacyjnej jak i koncepcyjnej w zakresie strategii działalności Przedszkola „Żaczek”   

 

ZZ   przy  UWM  w Olsztynie   
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HUMOR 

Narodowy 

 

Polaka Ruska i Niemca 

złapał Diabeł i mówi: 

- Mam dla was trzy 

zadania: 

1) Przejść przez most 

pod obstrzałem. 

2) Przywitać się z 

niedźwiedziem podając 

mu łapę. 

3) I kochać  się  z 

bardzo sprytną 

Indianką. 

Popatrzeli po sobie 

zdziwieni i postanowili 

podołać tym zadaniom. 

Pierwszy poszedł 

Rusek, lecz udało mu 

się dojść tylko do 

polowy mostu. 

Drugi poszedł Niemiec, 

przeszedł most, lecz gdy 

wszedł do klatki 

niedźwiedzia, on go 

wystraszył. 

Następnie poszedł 

Polak, przeleciał przez, 

most wpada do klatki, a 

tam jak nie zacznie się 

kotłować. 

Ale po jakiejś godzinie 

z klatki wychodzi 

zziajany, zdyszany i 

podrapany Polak i pyta: 

- Ty diabeł to gdzie jest 

ta Indianka której mam 

podać łapę ?  

 

Uroczystość   40 - lecia  NSZZ  Solidarność 

29 sierpnia  2020r  odbędzie  się  piknik z  tytułu   

40- lecia  powstania  Solidarności  

 

 
 

 
 

 

Zapisy  na  piknik prowadzić  będzie  Zarząd  Regionu  Warmińsko-Mazurskiego  
Telefon: 89 527 22 02 
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HUMOR 

Akademicki 

Na uczelni medycznej 

w dawnym ZSRR 

student zdaje egzamin 

końcowy. 

Egzaminator pokazuje 

mu szkielet i pyta: 

- Czyj jest to szkielet? 

Student się 

zastanawia:  

- Pies czy wilk?  

- To szkielet psa - 

odpowiada.  

- Dobrze, a ten? 

Student myśli:  

- Krowa albo żubr? - 

To szkielet krowy - 

odpowiada. 

- Dobrze, no i ostatni 

szkielet. 

- Człowiek albo małpa 

- zastanawia się 

student. - Chyba 

człowiek, ale pewien 

nie jestem. 

- No słucham? - 

ponagla egzaminator. 

- Kurcze jak powiem 

człowiek a to będzie 

małpa to się zbłaźnię - 

zastanawia się nadal 

student. 

Denerwujący się 

egzaminator 

podpowiada:  

- No, o czym 

uczyliście się przez 

pięć lat? 

Zdumiony student:  

- Niemożliwe!!! 

Lenin??? 

PAMIĘTAMY!!!!!!!! 

 

ROCZNICA  STANU  WOJENNEGO 13.12. 1981R 

 

12 grudnia ok. północy w Belwederze odbyło się posiedzenie Rady Państwa, na którym 

podjęto uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju.  

13 grudnia (noc z soboty na niedzielę) o godzinie 0:00 oddziały ZOMO rozpoczęły 

ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych.  

W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział 

ok. 70 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tys. funkcjonariuszy MSW oraz 

bezpośrednio na ulicach miast 1750 czołgów i 1400 pojazdów opancerzonych, 500 

wozów bojowych piechoty, 9000 samochodów oraz kilka eskadr helikopterów i 

samoloty transportowe. 25% wszystkich sił skoncentrowano w Warszawie i okolicach.  

10 tysięcy funkcjonariuszy wzięło udział w Akcji „Jodła”, której celem było 

zatrzymanie i umieszczenie w uprzednio przygotowanych aresztach i więzieniach 

wytypowanych osób, uznanych za groźne dla bezpieczeństwa państwa.  

 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmotoryzowane_Odwody_Milicji_Obywatelskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludowe_Wojsko_Polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Spraw_Wewn%C4%99trznych_PRL
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eskadra_(lotnictwo)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Akcja_%E2%80%9EJod%C5%82a%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
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Anegdoty  o 

sławnych  osobach  

  
Mark  Twain 

Jedna z wielbicielek 

zapytała Marka 

Twaina: 

- Czy w miłości ma 

pan szczęście, czy 

pecha? 

- Niestety, pecha. 

Jedyna kobieta na 

świecie którą 

kocham, wyszła za 

mąż. 

- Czy będę 

niedyskretna, jeśli 

spytam za kogo? 

- Za mnie. 

 

ZAPISY   DO 

ZWIĄZKU  NSZZ  

SOLIDARNOŚĆ 

-  pomoc  prawna 

- wsparcie  

psychologiczne 

 - poczucie  

bezpieczeństwa   

-  praca  w zespole 

-  wspólne  inicjatywy  

w  zakresie  poprawy  

warunków  płacy  i  

pracy   

- większa  siła przebicia  

w  negocjacjach  z 

pracodawcą   

 

Czekamy  na  ciebie 

Razem  damy  radę 

!!!!!! 

OBCHODY  W 38. ROCZNICĘ WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO  

NSZZ  SOLIDARNOŚĆ   13 GRUDNIA 2019 R. OLSZTYN 

16.45. - Uroczystości pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny - Plac Solidarności 

 - Przemarsz do Kościoła NSPJ - ul. Mickiewicza 

18.00. - Msza święta w intencji ofiar stanu wojennego - Kościół NSPJ 

Zapraszamy do członków Związku i delegacje Organizacji Zakładowych z 

pocztami sztandarowymi do udziału w uroczystościach.  

 
 

 

 

Zmiany  w kodeksie  pracy: 

Mniej swobody dla pracodawcy  

w cięciu pensji 

Dzięki zmianom, jakie mają być wprowadzone do ustawy o związkach zawodowych, 

pracodawcy nie będą mogli już wykorzystywać sporów między związkami do 

przeforsowania własnych zmian np. w regulaminie wynagradzania . 

Jeśli wszystkie związki nie porozumieją się w sprawie propozycji zmiany np. regulaminu 

wynagradzania, firma będzie musiała uzgadniać ją z organizacją reprezentatywną. Tak 

wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która trafiła 

do konsultacji społecznych. Ta zmiana ma w praktyce ważne znaczenie dla firm. Brak 

wspólnego stanowiska organizacji zakładowych w sprawach wymagających 
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ZNIŻKI  10%  dla  

członków  Solidarności  

1. Na  paliwo  

  LOTOS 

Każdy  członek  

Solidarności  może  

wyrobić  sobie   kartę  

paliwową  

uprawniającą  do 

zniżki  10%  na  

paliwa  sprzedawane  

na  stacjach  LOTOS 

 2. Zniżki  w  PZU    

„Klub PZU Pomoc  

dla NSZZ 

Solidarność". 
 

Na jakie 

ubezpieczenia 

przysługuje zniżka? 

PZU Auto: AC, OC, 

NNW, NNW Max; 

PZU Dom; PZU 

NNW; PZU 

Gospodarstwo Rolne: 

Obowiązkowe 

ubezpieczenie 

budynków, OC 

Rolnika, Mienie 

ruchome, NNW 

Rolnika; 

Ubezpieczenie 

odpowiedzialności 

cywilnej osób 

fizycznych w życiu 

prywatnym, a także 

Bezpieczny 

Rowerzysta. 

porozumienia z reprezentacją załogi nie będzie już umożliwiał wprowadzenia zmian w 

wersji przedstawionej przez firmę.  

Tym samym rację bytu stracą też tzw. żółte związki, czyli te, które przedstawiają 

stanowisko odrębne wobec pozostałych organizacji, przez co uniemożliwiają zawarcie 

wspólnego porozumienia (działają na korzyść pracodawcy). 

Taka zmiana zlikwiduje lukę w prawie wykorzystywaną przez pracodawców, którym 

nie zależy na dialogu z załogą.  

 

WIĘKSZE ZNACZENIE ZYSKAJĄ DUŻE ORGANIZACJE ZAKŁADOWE. 

 
ZMARGINALIZOWANE ZOSTANĄ MNIEJSZE, niekoniecznie tylko te, które mogły 

podejmować działania w praktyce służące interesom pracodawcy. 
 

 

ŚWIADCZENIE  URLOPOWE 

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o ZFŚS świadczenie urlopowe wypłaca się raz w roku 

każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (chodzi tu 

o pracowników zatrudnionych w zakładach nieprowadzących ZFŚS).  

Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że świadczenie urlopowe może być 

wypłacone pracownikowi tylko raz w roku. Jeżeli więc w danym roku pracownik będzie 

korzystał dwukrotnie z urlopu wypoczynkowego i każda jego część zapewni co najmniej 
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Wewnętrzna  

rekrutacja 

1. SPECJALISTA w 

Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii 

UWM   

2. Praca  obsługi 

laboratoryjnej 

w Katedrze Biochemii 

na Wydziale Biologii i 

Biotechnologii, 

3. Praca  obsługi 

technicznej w  

Katedrze Medycyny 

Ratunkowej Wydziału 

Lekarskiego 

 

 

Zagadki 

Coś  dla  umysłu  !!!! 

 

Nr1. 

Koń jest na łańcuchu 

o długości 20 metrów 

i udało mu się 

sięgnąć jabłko, które 

było w odległości 30 

metrów od niego. Jak 

to zrobił? 

 

Nr.2   

Dwoje graczy grało 

w szachy. Każdy z 

nich grał trzy partie i 

wygrał trzy razy. Jak 

to możliwe? 

14-dniowy wypoczynek, to i tak nabędzie prawo tylko do jednego świadczenia 

urlopowego. 

Nie ma rozróżnienia na "świadczenie urlopowe" a "wczasy pod gruszą", jest to to same 

świadczenie. W przypadku ponownego przyznania świadczenia urlopowego 

pracownikowi, w danym roku kalendarzowym, trzeba będzie dokonać jego 

oskładkowania ZUS. 

 Mając to na uwadze najlepszym rozwiązaniem wykorzystania środków ZFŚS  będzie 

ich przeznaczenie na świadczenie związane ze zwiększonymi potrzebami socjalnymi 

pracowników w związku ze Świętami, wtedy to zgodnie ze zwolnieniem określonym w  

Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość otrzymanych przez 

pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w 

przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz 

otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w 

całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków 

zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 

1000 zł (nie będą opodatkowane). Należy pamiętać, że rzeczowymi świadczeniami 

nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi; 

zwolnieniu podatkowemu w praktyce podlegają tylko pieniądze. 
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Zagadka   

Kto  ma  pilota???? 

Przy stole siedzą: Mama, 

Tata, Babcia, Dziadek, 

Ciocia, Wujek i 

Kuzynka. 

Oto co powiedziało 

każde z nich: 

Mama: Pilota ma na 

pewno Wujek 

Tata: Coś Ty, pilota 

schował Dziadek albo 

Kuzynka, bo coś jej tak 

się oczy świecą. 

Babcia: Nie kłóćcie się, 

to chyba ja mam tego 

pilota 

Dziadek: Na mnie nie 

patrzcie, ja nie oglądam 

TV i nie mam pilota 

Ciocia: Babcia nie może 

mieć pilota, bo ja go 

mam 

Wujek: Ludzie, co Wy 

opowiadacie, pilota 

muszą mieć na pewno 

gospodarze domu, czyli 

Mama lub Tata. 

Kuzynka: Skończyłam 

psychologię, więc Wam 

powiem – tylko jedno z 

Was mówiło prawdę. 

A że Kuzynka była 

wzorową uczennicą to 

rzeczywiście ma rację. 

Kto więc ma pilota? 

Dyskryminacja   

Zmiana przepisów art. 113 i 183a k.p. polega na wykreśleniu z treści przepisu zwrotu „a 

także bez względu na” poprzez co zostaje stworzony otwarty katalog przesłanek 

uzasadniających dyskryminację.  

W konsekwencji wprowadzonych zmian każde nieuzasadnione obiektywnymi 

przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. 

Mobbing 
Uzupełniono treść przepisów art. 943 § 4 k.p. o możliwość dochodzenia od pracodawcy 

odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale na 

skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych poniósł konkretną szkodę. 

Rodzicielstwo 
Zmiana przepisów art. 163 § 3 k.p. związana jest z rozszerzeniem zakresu osób o 

pracownika - innego członka najbliższej rodziny o którym mowa w art. 175(1) pkt 3 k.p., 

któremu pracodawca będzie miał obowiązek udzielić urlopu wypoczynkowego 

bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. 

Dokumentacja  pracownicza   (art. 94 pkt. 9b k.p.) 

Przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej 

poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących 

uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub 

wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania 

dokumentacji pracowniczej 
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Kącik  szachowy 

 

Debiut  
Napoleona 

 
Napoleon  Bonaparte (1769-

1821) – cesarz  Francji  

bardzo lubił grać w szachy. 

Legenda głosi  iż  rozgrywał  

partię zawsze  przed  bitwą  

do  której  się  

przygotowywał,  

wykorzystując  pewne  

techniki  szachowe na  polu  

bitwy.  

Przed  objęciem  Cesartwa 

Francji  odwiedzał słynną 

Café de la Régence w Paryżu, 

gdzie pogrywał  w szachy. 

Był  ponoć  niezłym  

graczem.  Do  teorii  

debiutów  zapisał  się  Debiut  

Napoleona rozpoczynający 

się  ruchami    1.e4 e5 2.Hf3 

 

 

Piotr Duda apeluje do Posłów z 

"Solidarności": Przeciwstawcie się 

zniesieniu limitu 30-krotności 

 
 

Obowiązujące rozwiązanie chroni FUS przed nadmiernym rozwarstwieniem 

wypłacanych emerytur oraz przeciwdziała powstawaniu nadmiernego deficytu Funduszu. 

Zniesienie zaś limitu jest szkodliwe dla rynku pracy obniżając standardy zatrudnienia i 

generuje nadmierny wzrost kosztów pracy. 
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Partia    

Napoleon Bonaparte - 

Johann B. Allgaier, 

Wiedeń, 1809  

1.e4 e5 2.Hf3 Sc6 3.Gc4 

Sf6 4.Se2 Gc5 5.a3 d6 

6.0-0 Gg4 7.Hd3 Sh5 

8.h3 G:e2 9.H:e2 Sf4 

10.He1?  Sd4 11.Gb3 

S:h3+ 12.Kh2 .Hh4 

13.g3 Sf3+ 14.Kg2 

S:e1+ 15.W:e1 Hg4 

16.d3 G:f2 17.Wh1 

H:g3+ 18.Kf1 Gd4 

19.Ke2 Hg2+ 20.Kd1 

H:h1+ 21.Kd2 Hg2+ 

22.Ke1 Sg1 23.Sc3 

G:c3+ 24.b:c3 He2# 

 

 0-1. 

Na  szczęście  dla  

zwycięzcy  nie 

skrócono  go  o  głowę  

za  pokonanie  

cesarza….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej chłopcy, bagnet na broń 

 

Hej, chłopcy, bagnet na broń! 

Długa droga, daleka, przed nami, 

Mocne serca, a w ręku karabin, 

               Granaty w dłoniach i bagnet na broni……………… 
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Gwiazdka  tuż  tuż   

czas  na  prezenty: 

 
Figi  dla  partnerki 

 

 

Figi  dla  partnera 

(welcome  to  Hongkong) 

 

 

 

 

Klapki  dla  wędkarza   

 

 

 

Żeby choć  raz  poczuć  

się  milionerem 

 

 

 

 

Co  Polacy  myślą  o  Polakach  na  wesoło ?? 
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Polski  Kodeks  Honorowy  Władysława Boziewicza  1919r   

Art. 8. 

Wykluczonymi ze społeczności ludzi honorowych są osoby: 
1. osoby karane przez sąd państwowy za przestępstwo pochodzące z chciwości zysku lub inne,  

2. denuncjant i zdrajca; 

3. tchórz w pojedynku lub na polu bitwy; 

4. homoseksualista; 

5. dezerter z armii polskiej; 

6. nieżądający satysfakcji za ciężką zniewagę, wyrządzoną przez człowieka honorowego; 

7. przekraczający zasady honorowe w czasie pojedynku lub pertraktacji honorowych; 

8. odwołujący obrazę na miejscu starcia przed pierwszym złożeniem względnie pierwszą wymianą 

strzałów; 

9. przyjmujący utrzymanie od kobiet nie będących jego najbliższymi krewnymi; 

10. kompromitujący cześć kobiet niedyskrecją; 

11. notorycznie łamiący słowo honoru; 

12.zeznający fałsz przed sądem honorowym; 

13. gospodarz łamiący prawa gościnności przez obrażanie gości we własnym mieszkaniu; 

14. ten, kto nie broni czci kobiet pod jego opieką pozostających; 

15. piszący anonimy; 

16. oszczerca; 

17. notoryczny alkoholik, o ile w stanie nietrzeźwym popełnia czyny poniżające go w opinii społecznej; 

18. ten, kto nie płaci w terminie honorowych długów; 

19. fałszywy gracz w hazardzie; 

20. lichwiarz i paskarz; 
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21. paszkwilant i członek redakcji pisma paszkwilowego; 

22. rozszerzający paszkwile; 

23. szantażysta, 

24. przywłaszczający sobie nieprawnie tytuły, godności lub odznaczenia; 

25. obcujący ustawicznie z ludźmi notorycznie niehonorowymi; 

26. podstępnie napadający (z tyłu, z ukrycia itp.); 

27. sekundant, który naraził na szwank honor swego klienta; 

28. stawiający zarzuty przeciw honorowi osoby drugiej i uchylający się od ich podtrzymania przed sądem 

honorowym. 

 

A  może  by  tak opracować  Kodeks Honoru  Polskiego 

Polityka 2019 !!!!!!!!!!!!!! 

 
Podstawowa  zasada  :  

Naruszyłeś  zasady  moralne  i  etyczne  znikasz  z  życia  

politycznego  …… na  zawsze!!!!! 
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PRZESŁANIE    MIESIĄCA 

 

 
 

Spotkania  Prezydium i KZ  NSZZ   Solidarność   

w  każdy  wtorek  godz. 10.00   

UWM  Kortowo   ul.Prawocheńskiego 4 

tel. 89 523 36 39       tel. 89 523 36 86  

solid@uwm.edu.pl 

 
CZEKAMY  NA  CIEBIE.         RAZEM  DAMY  RADĘ !!!!!! 

 

W    KUPIE   SIŁA  !!!!1 
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