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64 procent 
Taki wzrost produktywności w Polsce odnotowano za lata 2000-2016, w tym samym 
okresie wzrost płac realnych wyniósł 32 proc. 
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Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy. Więcej na temat 

Fundacji można się dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Przekaż 1 procent!

Dzień z flagą z IPN
26 kwietnia br. (w czwartek) 

w godz. 11.00–13.00 na skwerze 
przy pomniku Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Gdańsku (u zbiegu al. 
Grunwaldzkiej i ul. Wojska Polskie-
go) odbędzie się akcja edukacyjna, 
przygotowująca do święta państwo-
wego: Dnia Flagi Rzeczypospolitej, 
które przypada 2 maja. Więcej...>>

Niepodległa 
w malarstwie rodaków 
zza Buga

46 obrazów przedstawiających 
ważne dla Polski wydarzenia oraz 
portrety historycznych postaci, 
wszystkie autorstwa 18 mala-
rzy Grodzieńszczyzny, po części 
członków Towarzystwa Plastyków 
Polskich przy Związku Polaków na 
Białorusi zostanie zaprezentowa-
ne w Sali BHP w Gdańsku. Wysta-
wa organizowana jest przez Po-
morską Fundację Edukacji i Pracy. 
Otwarcie wystawy zaplanowano 
na 7 maja 2018 r.

Młodzi pamiętają
Niezależne Zrzeszenie Studen-

tów Uniwersytetu Gdańskiego 
zaprasza na uroczystość 30-lecia 
strajków majowych, która odbędzie 
się 2 maja 2018 roku na placu So-
lidarności. W programie: msza św. 
w Bazylice św. Brygidy (godz. 15), 
przejście na Plac Solidarności pod 
tablicę NSZ, gdzie zaplanowano 
przemówienia zaproszonych gości. 
Przed Salą BHP odbędzie się piknik, 
podczas którego młodzi ludzie będą 
mogli porozmawiać z uczestnikami 
strajków z 1988 roku.

Sukces „Solidarności” w OT Port Gdynia
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Wszczęcie sporu zbiorowego, 
oflagowanie zakładu i zapowiedź
pikiet przez „Solidarność” przed 
zarządem OT Port Gdynia oraz 
przed siedzibami klientów spółki 
– te formy protestu zastosowane 
przez związkowców w sporze z 
pracodawcą poskutkowały. Pra-
codawca podpisał satysfakcjonu-
jące związkowców porozumie-
nie, a zapowiadana na czwartek 
pikieta „Solidarności” została 
odwołana.

– Udało nam się dojść do po-
rozumienia z pracodawcą. Byliśmy 
zdeterminowani, gotowi nawet na 
eskalację różnych form protestu. 
Na szczęście podpisaliśmy z praco-
dawcą satysfakcjonujące nas po-
rozumienie – mówi Jacek Szornak, 
przewodniczący KZ NSZZ „Solidar-
ność” Drobnica Portu Gdynia.

Powodem konfliktu pomiędzy
związkami a zarządem OT Port 
Gdynia (wcześniej BTDG – Bałtycki 
Terminal Drobnicowy Gdynia) było 

Odprawiona w niedzielę 15 
kwietnia 2018 r. msza święta 
dziękczynna w Katedrze Oliw-
skiej za 10 lat posługi arcypa-
sterskiej księdza Sławoja Leszka 
Głódzia, metropolity gdańskie-
go i pierwszego od 1945 roku 
biskupa polowego Wojska Pol-
skiego była okazją do przypo-
mnienia wielu kart naszej naj-
nowszej historii.  

Ks. Sławoj Leszek Głódź został 
mianowany metropolitą gdań-
skim 17 kwietnia 2008 r. przez 
papieża Benedykta XVI. Zastą-
pił abp. Tadeusza Gocłowskiego 
(1931-2016). 

Historia życia abp Głódzia jest 
bardzo ciekawa. Na przykład w 
1963 r., jako 18-letni uczeń LO w 
Sokółce z kolegami założył tajną 
organizację „Białe Orły”. Za ten 
akt buntu przez trzy miesiące 
przebywał w więzieniu karno-
-śledczym w Białymstoku i został 
wydalony ze szkoły. W 1991 r. to 
na ks. Głódziu spoczęła misja od-

10 lat arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia

wypowiedzenie przez pracodawcę 
Zakładowego Układu Zbiorowe-
go Pracy. Według prezesa OT Port 
Gdynia było to związane z ko-
niecznością modyfikacji systemu
dodatkowego wynagradzania pra-
cowników spółki, ale związkowcy 
odpowiadają, że to przerzucanie 
odpowiedzialności za złe zarządza-
nie na pracowników. Dodają, że 
wypowiedzenie przez pracodawcę 
ZUZP było złamaniem wcześniej-
szych ustaleń. Więcej...>>

nowienia ordynariatu polowego 
Wojska Polskiego. 

W uroczystej mszy św. obok 
ponad 150 księży i kilkuset wier-
nych wzięli udział  przedstawi-
ciele władz państwowych, par-
lamentarzyści, samorządowcy, 
prezydenci miast, rektorzy uczel-

ni wyższych, związkowcy z NSZZ 
„Solidarność”. Obecni byli także 
przedstawiciele innych Kościołów 
chrześcijańskich oraz polskich 
muzułmanów. A modlitwę wier-
nych odczytano także w językach 
syryjskim i kaszubskim.  

Więcej...>>
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25 kwietnia 2018 r., w holu 
siedziby „Solidarności” w Gdań-
sku odbyło się otwarcie wystawy 
fotograficznej z okazji 30-lecia
strajków z 1988 roku. 

– W świadomości polskiego 
społeczeństwa strajki 88 roku są 
mało znane, a przecież to one 
otworzyły drogę do wolnej, nie-
podległej ojczyzny – powiedział 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „S” podczas otwarcia 
wystawy.

Strajk majowy był strajkiem 
młodych ludzi, którzy na swojego 
przywódcę wybrali Alojzego Sza-
blewskiego. To on w otoczeniu 
młodych ludzi, trzymając krzyż 
widnieje na jednej z fotografii
Piotra Babińskiego eksponowanej 
na wystawie. Graficznym opra-
cowaniem plansz zajęli się Teresa 
i Andrzej Sowińscy.

Strajki 1988 na Wybrzeżu w fotografiach

Od lewej: uczestnicy strajków z 1988 r. – Wojciech Kwidziński 
(prezes Zarządu Fundacji Solidarności) i Roman Gałęzewski 
(przewodniczący KM Stoczni Gdańskiej), a także Wojciech Książek 
(przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty RG NSZZ „S”), 
Małgorzata Kuźma (kurator wystawy); członkowie Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego – Oliwia Rita 
Brzezińska (koordynator projektu jubileuszu 30-lecia strajków 
majowych) i Łukasz Rynkowski (dyrektor Sekcji Społecznej); 
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sukces-solidarnosci-w-ot-port-gdynia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/26-kwietnia-dzien-z-flaga-z-instytutem-pamieci-narodowej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/walczac-dla-chrystusa-kosciola-ojczyzny-10-lat-arcybiskupa-slawoja-leszka-glodzia


CYTAT tygodnia
Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest 

darem Boga, którego miłość nie ma granic. 
A kiedy Bóg daje życie, daje je na za-

wsze.

Jan Paweł II 
Cebu, 19 lutego 1981 r.
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

SPADEK NIE ZAWSZE 
WZBOGACA

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

NOWE OTWARCIE – II KZD „S”

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KAROLINA WROŃSKA, zastępca przewodniczącej 
KZ NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Malborku

– Członkiem „Solidarności” jestem od 10 lat. Zapi-
sałam się, bo zależy mi na wspólnych działaniach na 
rzecz praw pracowniczych, na prowadzeniu negocja-
cji z pracodawcą o godne warunki pracy. Chodzi o to 

abyśmy wszyscy byli tak samo traktowani, aby pracodawca nie dzielił 
nas na lepszą grupę pracowników i gorszą. Będąc członkiem komisji 
staram się o ochronę osób najniżej uposażonych, chcemy wspólnie wy-
walczyć dla nich lepsze płace. Obarcza się nas coraz większą ilością 
obowiązków, dlatego domagamy się o zatrudnienie dodatkowych 
osób. Walczymy o dodatki za pracę w terenie, za pracę w warunkach 
szkodliwych. 

Od 19 do 24 kwietnia 1990 r. 
w hali Olivia odbył się II Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność”. Krajowa Komisja Wyko-
nawcza „S” rozliczyła się z dzia-
łalności od października 1981 r. 
do kwietnia 1990 r. Była to długa, 
ponad 8-letnia kadencja, w trak-
cie której Związek przeżył delega-
lizację, represje stanu wojennego, 
próby osłabienia i podzielenia. 

Przyjęto uchwałę programo-
wą, w której czytamy m.in. „Pod-
stawowym statutowym celem 
Związku jest ochrona praw, god-
ności i interesów pracowników. 
Realizacja tego celu jest możliwa 
tylko w warunkach nowego ładu 
politycznego i ekonomicznego. 
Nie wolno nam się uchylać od 
uczestnictwa w pokojowej rewo-
lucji, którą rozpoczęliśmy. Będzie 
to bardzo trudne ze względu 
na rachunek wystawiony przez 
czterdziestolecie komunizmu: 
państwo – zadłużone, gospodar-

ka – wyniszczona, społeczeństwo 
– cywilizacyjnie zapóźnione, sce-
na polityczna – spustoszona. Ten 
rachunek przyjdzie nam płacić”. 

Zjazd podjął wiele innych 
uchwał, m.in. wzywających do 
przeprowadzenia całkowicie wol-
nych wyborów parlamentarnych i 
prezydenckich. Delegaci uchwalili 
także nowy statut Związku oraz 
zobowiązali Komisję Krajową do 
negocjacji z rządem m.in. o wyso-
kości zasiłku dla bezrobotnych, mi-
nimalnej płacy, najniższej emery-
turze i rencie, a także o problemie 
bezdomności. Jak widać, Związek 
w tamtym czasie zajmował się nie 
tylko sprawami pracowniczymi, 
ale różnymi problemami społecz-
nymi i kwestiami ustrojowymi. 
Dokonano także wyboru nowych 
władz Związku – Komisję Krajową, 
Krajową Komisję Rewizyjną oraz 
przewodniczącego, którym został 
ponownie Lech Wałęsa.

Nabycie spadku w drodze 
ustawy następuje z chwilą jego 
otwarcia, czyli z chwilą śmierci 
spadkobiercy.

Nierzadko okazuje się wów-
czas, że w skład spadku wchodzą 
długi zmarłego. Spadek stanowią 
zarówno aktywa – majątek, jak i 
pasywa – długi. Jeśli długi nie są 
duże, nie przewyższają majątku 
spadkowego, to spadek można 
przyjąć z dobrodziejstwem inwen-
tarza. Wtedy odpowiedzialność 
za długi kształtuje się tylko do 
wartości aktywów spadku. Kon-
sekwencją przyjęcia spadku z do-
brodziejstwem inwentarza jest 
konieczność spisania inwentarza 
spadku, które dokonuje odpłat-
nie komornik lub złożenie w są-
dzie wykazu inwentarza według 
ustalonego wzoru dostępnego na 
stronie Ministerstwa Sprawiedli-
wości. Do sporządzenia „prywat-
nego” wykazu inwentarza należy 
podejść z należytą starannością, 
gdyż niedbalstwo lub podstępne 
zatajenie majątku albo zawyżenie 
długów spadkowych, może skut-
kować wobec spadkobiercy skła-
dającego wykaz inwentarza przy-
krymi konsekwencjami tj. będzie 
traktowany wobec wierzycieli 
jak osoba, która przyjęła spadek 

wprost (1031 
§ 2 kodeksu cy-
wilnego). 

Jakie kroki należy 
przedsięwziąć, aby od-
rzucić spadek?

Konieczne jest złoże-
nie stosownego oświadczenia 
w terminie 6 miesięcy od dnia, 
w którym spadkobierca dowie-
dział się o tytule swojego powo-
łania (np. od momentu powzięcia 
wiadomości o śmierci spadko-
dawcy). Oświadczenie składa się 
przed sądem lub u notariusza. 

Osobę odrzucającą spadek 
traktuje się tak, jakby nie dożyła 
jego otwarcia. Zamiast niej wcho-
dzą jej zstępni, czyli dzieci. Dla 
nich ten sześciomiesięczny termin 
liczony jest od dnia odrzucenia 
spadku przez ich rodzica.

Jeśli dzieci nie skończyły 18 
lat, to ich rodzice, jako przedsta-
wiciele ustawowi, zwracają się do 
sądu rodzinnego o wydanie zgo-
dy na odrzucenie w imieniu ma-
łoletniego dziecka spadku. Muszą 
uzasadnić, że taka decyzja będzie 
korzystna dla małoletniego. Zwy-
kle nie ma problemów z wyda-
niem takiej zgody.
Stan prawny na 25.04.2018 r.

Maria Szwajkiewicz
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Zapraszamy do udziału w ogólnopolskich obchodach 40-lecia 
utworzenia Wolnych Związków Zawodowych, które potrwają od 27 
do 29 kwietnia br. w Gdańsku. Centralna część obchodów z udziałem 
zaproszonych gości (w tym założycieli, działaczy i sympatyków WZZ) 
odbędzie się 28 kwietnia (w sobotę) w godz. 10.30–18.00 w Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej (ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6). Więcej...>>

40-lecie Wolnych Związków Zawodowych

We wtorek 24 kwietnia, w Sali „Akwen”, odbyły się wybory w Regio-
nalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdań-
skiego. W wyborach wzięło udział 51 delegatów na 65 uprawnionych. 
Na przewodniczącą sekcji wybrano Wandę Lemanowicz.

Więcej...>>

Wanda Lemanowicz  
nową przewodniczącą

Na zdjęciu: nowo wybrane władze Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów NSZZ „S” Regionu Gdańskiego. 

Jak radzili sobie z wyżywie-
niem? Jak się kontaktowali? 
Na te i inne pytania studentów 
odpowiadali uczestnicy strajku 
z maja 1988 roku podczas pane-
lu dyskusyjnego, który odbył się 
19 kwietnia w historycznej Sali 
BHP.

Wśród prelegentów byli re-
prezentanci wszystkich trzech 
komitetów strajkowych – Woj-
ciech Kwidziński z Politechniki 
Gdańskiej, Roman Gałęzewski ze 
Stoczni Gdańskiej oraz Mariusz 

Popielarz z Uniwersytetu Gdań-
skiego. 

– Koledzy, którzy bali się straj-
kować, oddawali nam swoje ka-
napki – mówił Roman Gałęzew-
ski. – Dostawaliśmy też jedzenie z 
kościoła świętej Brygidy. Przyno-
siły je dzieci, które przedostawały 
się na teren stoczni od strony ga-
zowni. Bardziej uciążliwy był dla 
strajkujących powszechnie panu-
jący strach i brak snu. Jak się nie 
śpi przez kilka dni, mogą zdarzyć 
się różne rzeczy. Więcej...>>

Rozmawiali o maju ’88

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybory-wzd-regionalnej-sekcji-emerytow-rencistow-nszz-s-rg-wanda-lemanowicz-nowa-przewodniczaca
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/studentow-ze-strajkujacymi-rozmowy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/40-lecie-wolnych-zwiazkow-zawodowych
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