
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

970 tys. zł 
Na taką kwotę prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w swoich oświadczeniach 
majątkowych zrobił korektę.
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Dobry sygnał z MON
W MON w Warszawie doszło 

24 kwietnia do spotkania między 
przedstawicielem resortu – sekre-
tarzem stanu Sebastianem Chwał-
ką a przewodniczącym ZRG NSZZ 
„S” Krzysztofem Doślą i Mirosła-
wem Kamieńskim, przewodniczą-
cym OM „S” Stoczni Marynarki 
Wojennej SA. Wiceszef MON za-
pewnił, że resort jest zaintereso-
wany dobrym funkcjonowaniem 
Stoczni Marynarki Wojennej ze 
szczególnym uwzględnieniem sy-
tuacji pracowniczej.

Kolejarze się wybrali
– Cel mamy zawsze ten sam: 

Nie zwalczamy ludzi, tylko pro-
blemy. To oczywiście hasło, ale w 
szerokim ujęciu tak sobie wyobra-
żam podejście do mojej związko-
wej działalności. Na pierwszym 
miejscu zawsze stawiam czło-
wieka – mówi Jacek Prętki, nowo 
wybrany przewodniczący Sekcji 
Regionalnej Kolejarzy RG NSZZ 
„S”. Więcej...>>

WRDS: Praca 
w gospodarce morskiej

Podczas posiedzenia WRDS, 
które odbyło się 26 kwietnia, oma-
wiano m.in. warunki pracy w przed-
siębiorstwach gospodarki morskiej, 
a także kwestię zatrudniania cudzo-
ziemców na terenie województwa 
pomorskiego. Więcej...>>

Ludzie roku 1988  
na Wybrzeżu

W 2008 r. Region Gdański NSZZ 
„Solidarność” rozpoczął tworzenie 
unikatowej listy osób, które uczest-
niczyły w strajkach na Wybrzeżu 
w 1988 r. Jak podaje Wojciech Ksią-
żek, członek Prezydium Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”, na liście mogą się znaleźć 
nie tylko osoby czynnie strajkujące, 
ale też te, które wspomagały straj-
kujących. Są to m.in. ci, którzy do-
starczali żywność, w tym kartki na 
mięso, przekazywali pieniądze, dru-
karze prasy podziemnej, kolporterzy 
„bibuły” i inni.  Więcej...>>

Bezpieczna praca 
dla dokerów

Sytuacji w portach Gdyni i 
Gdańska, w tym bezpieczeństwa 
pracy i współpracy między orga-
nizacjami związkowymi i praco-
dawcami, poświęcona była kon-
ferencja prasowa, która odbyła 
się 26 kwietnia w siedzibie „Soli-
darności” w Gdańsku.

W konferencji wzięli udział 
między innymi przedstawiciele 
organizacji związkowych w por-
tach, międzynarodowych i eu-
ropejskich federacji: ITF i ETF. 
Zdaniem zebranych działania 
związkowców powinny zmierzać 
do tego, aby standardy europej-
skie i międzynarodowe zostały 
przeniesione na grunt polski.

O sukcesie negocjacyjnym 
związkowców z pracodawcą mó-
wił Jacek Szornak, przewodniczą-
cy KZ NSZZ „Solidarność” Drobni-
ca Portu Gdynia. Związkowcom 
udało się podpisać porozumienie, 
które przywraca ZUZP i Pakiet 
Gwarancji Pracowniczych. Z kolei 
Marek Szymczak, przewodniczący 

„S” w terminalu kontenerowym 
GCT, poinformował, że praco-
dawca wyraził wolę prowadzenia 
rokowań dotyczących ZUZP. Pozo-
stała jeszcze sprawa przywrócenia 
do pracy, niesłusznie zdaniem 
„Solidarności”, zwolnionego lide-
ra organizacji związkowej w GCT.

Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG NSZZ „S”, podkreślił, 
że organizacje związkowe działają 
na rzecz zapewnienia bezpieczeń-
stwa pracy w portach, ale nieste-
ty zbyt wielu jest pracodawców, 
którzy wykazują brak zrozumienia 
i woli, aby utrzymać spokój spo-
łeczny wśród pracowników.

– Bezpieczeństwo w portach 
to także bezpieczeństwo maryna-
rzy – dodał Andrzej Kościk, prze-
wodniczący KSMMiR NSZZ „S”.

Zdaniem zebranych działania 
związkowców powinny zmierzać 
do tego, aby standardy europej-
skie i międzynarodowe zostały 
przeniesione na grunt polski. 
Więcej...>>

ENRICO TORTOLANO,  
Sekcja Dokerów w ITF 

Reprezentuję sekcję doke-
rów, należącą w ITF, w której jest 
około 480 tysięcy portowców. 
Chcielibyśmy przenieść globalne 
doświadczenia rozwiązań praw-
nych na grunt polski. Dążymy do 
tego, aby bezpieczne warunki 
pracy, standardy, jakie obowią-
zują w innych krajach, takich 
jak USA, Holandia czy Niemcy, 
zaczęły być stosowane także w 
Polsce. Federacja bacznie przy-
gląda się temu, co dzieje się w 
polskich portach. Jest wiele za-
granicznych firm, którym się wy-
daje, że w Polsce nie muszą re-
spektować międzynarodowych 
przepisów i standardów, jak na 
przykład dotyczących wolności 
zrzeszania się. Dlatego  ITF sta-
ra się wspierać w działaniach 
NSZZ „Solidarność”. Pracodaw-
cy muszą w końcu zmienić swój 
sposób postrzegania związków 
zawodowych, a także samo po-
dejście. Dodam, że w krajach, 
gdzie firmy portowe osiągają
największe dochody są silne 
związki zawodowe. Rozwój firm
nie może być dyktowany jedynie 
chęcią uzyskania jak najwięk-
szych pieniędzy, a w praktyce 
odbywać się kosztem pracow-
ników.

LIVIA SPERA, sekretarz 
polityczny dla 
dokerów i marynarzy 
z europejskiej ETF 

Jesteśmy bardzo zanie-
pokojeni tym, co dzieje się 
w polskich portach. Jest wiele 
międzynarodowych regulacji, 
które nie są w Polsce wpro-
wadzane. Jak można mówić 
o dialogu między pracodawcą 
a związkiem zawodowym, sko-
ro międzynarodowe przepisy 
nie są stosowane na poziomie 
lokalnym.  Dodam, że wszyst-
kie porty, które osiągają dobrą 
wydajność, a tym samym wyni-
ki ekonomiczne, dbają o bez-
pieczne warunki pracy. Na 
przykład w porcie w Antwerpii 
szkolenie dokera trwa trzy ty-
godnie, a nie, jak opowiadali 
koledzy z portu Gdynia, osiem 
godzin.

MIĘDZYNARODOWE 
POPARCIE

46 obrazów przedstawiających 
ważne dla Polski wydarzenia oraz 
portrety historycznych postaci, 
wszystkie autorstwa 22 malarzy 
z Grodzieńszczyzny, po części 
członków Towarzystwa Plastyków 
Polskich przy Związku Polaków 
na Białorusi, zostanie zaprezen-
towane w Sali BHP w Gdańsku. 
Wystawa, organizowana przez 
Pomorską Fundację Edukacji 
i Pracy, której założycielem są Re-
gion Gdański NSZZ „Solidarność” 
oraz Związek Pracodawców Fo-
rum Okrętowe, wpisuje się w ob-
chody setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości i 231 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 maja. 

Na wystawę 100 roczni-
ca odzyskania niepodległości. 
Historia Polski w malarstwie  

Niepodległa  
w malarstwie rodaków zza Buga 

Józef Piłsudski, mal. Walery 
Mołoczko. 

artystów z Grodzieńszczyzny za-
praszamy do Sali BHP (Gdańsk, 
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6), od 
7 maja do 7 czerwca 2018 r. 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sztandar-stowarzyszenia-strzebielinek
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sekcja-regionalna-kolejarzy-rg-nowy-przewodniczacy-jacek-pretki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wrds-praca-w-gospodarce-morskiej-zatrudnienie-cudzoziemcow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybory-wzd-regionalnej-sekcji-emerytow-rencistow-nszz-s-rg-wanda-lemanowicz-nowa-przewodniczaca-2


CYTAT tygodnia
 Strajki 1988 roku wzniecili młodzi ludzie, 

którzy jeszcze nie wypalili się po wprowa-
dzeniu stanu wojennego i zdelegalizowa-

niu «Solidarności». Właśnie ta armia 
młodych, często anonimowych ludzi 

stanowiła o sile strajku. Szacunek 
środowiska to jedyna nagroda, 

jaką do tej pory odebrali.

śp. Alojzy Szablewski, 
przywódca  

strajkujących  
z 1988 roku
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Olga Zielińska
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

UMOWA O ZRZECZENIE 
SIĘ DZIEDZICZENIA

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

STRAJK MŁODYCH

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MARIUSZ TRACHTA, skarbnik KZ „S” 
Transportowego Dozoru Technicznego 
z siedzibą w Gdańsku

– Należę do „S” od 2000 roku. Powodem wstąpie-
nia do Związku były idee, które spowodowały powsta-
nie tej masowej organizacji. Bardzo przeżywałem to 
jako dziecko. Więc kiedy miałem możliwość, wstąpi-

łem do „Solidarności”. Uważam, że i dziś nasz Związek jest bardzo po-
trzebny. Dlatego w nim działam.

Strajk w maju 1988 w Stoczni 
Gdańskiej został zorganizowany 
spontanicznie przez grupę mło-
dych stoczniowców.  Po niedziel-
nej mszy św. 1 maja w kościele 
św. Brygidy i spotkaniu opozycji 
na placu przed plebanią mło-
dzież „zapaliła” się do działania. 
W poniedziałek, 2 maja rozpo-
czął się strajk w stoczni. Wśród 
kilku postulatów najważniejszy 
był ten mówiący o przywróceniu 
legalnej działalności „Solidarno-
ści”. Dzień później zastrajkowali 
studenci na UG, a następnie PG. 
Udział w strajku wzięło kilku-
set stoczniowców. Przewodni-
czącym Komitetu Strajkowego 
został Alojzy Szablewski. Po raz 
pierwszy ujawniła się struktura 
podziemnego związku – po kilku 
dniach protestu część TKZ wystą-
piła jawnie. Drugiego dnia straj-
ku przybył do stoczni Lech Wałę-
sa oraz doradcy – Jarosław i Lech 
Kaczyńscy, a także Krzysztof Do-
wgiałło. Lech Kaczyński został 
wybrany na rzecznika Komitetu 
Strajkowego. 4 maja do stoczni 
przybyli wysłannicy Episkopatu 
Polski – Tadeusz Mazowiecki i An-
drzej Wielowieyski, którzy podjęli 
rozmowy z dyrektorem stoczni. 
Jedynym efektem rozmów była 
decyzja dyrektora o zawieszeniu 
działalności stoczni od 5 maja 
do odwołania. Tego samego 
dnia oddziały ZOMO spacyfiko-

wały strajk w Hucie im. Lenina 
w Nowej Hucie, który trwał od 26 
kwietnia. Podobnego siłowego 
scenariusza spodziewano się w 
Gdańsku. 6 maja oddziały ZOMO 
kordonem odizolowały stocznię 
od miasta, a w nocy z soboty na 
niedzielę symulowały szturm na 
stocznię. Komitet Strajkowy pod-
jął decyzje o zakończeniu strajku 
10 maja wieczorem, a strajkujący 
opuścili stocznię i udali się do ko-
ścioła św. Brygidy.

2 maja obchodzimy Święto 
Flagi. Kolory naszej flagi nie zmie-
niły się od średniowiecza, według 
legendy za narodowe barwy Po-
laków uznał je już Lech, brat Cze-
cha i Rusa, zachwycony pięknem 
białego orła na tle czerwonego 
od zachodzącego słońca nieba. 
Historia flagi ściśle wiąże się więc
z historią godła. Według heraldy-
ków natomiast kolor biały sym-
bolizuje niepokalanie i uczciwość, 
a kolor czerwony odwagę i wa-
leczność. Jednak była to tylko tra-
dycja, a oficjalnie ogłoszono biel
i czerwień barwami narodowymi 
1 sierpnia 1919 roku. Od tego 
czasu kolory pozostają niezmien-
ne, ale ich odcienie były różne 
na przestrzeni lat. Na początku 
obowiązującym wariantem czer-
wieni był karmazyn – ciemna 
czerwień z odcieniem błękitu. Po-
tem zdecydowano się na cynober 
– kolor czerwony wchodzący w 
pomarańczowy. Takie kolory obo-

Nasza biało-czerwona

wiązywały również po II wojnie 
światowej. Dopiero w 1980 roku 
powrócono do koloru zbliżonego 
do karmazynu, biel natomiast 
zyskała odcień srebrnobiały. Dla 
zainteresowanych i zorientowa-
nych w temacie: obowiązujące 
kolory polskiej flagi to #E9E8E7
i #D4213D. 
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Z krzyżem śp. Alojzy 
Szablewski, przywódca 
strajków w Stoczni Gdańskiej.

FO
T.

 P
IO

TR
 B

A
BI

Ń
SK

I

Zrzeczenie się dziedziczenia 
i odrzucenie spadku to nie to 
samo.

Mimo że finalnie wywołują 
one podobny skutek, są to dwie 
różne instytucje prawne, które 
mogą zostać dokonane tylko w 
określonym przez przepisy czasie. 
Otóż odrzucenie spadku może 
nastąpić tylko po śmierci spad-
kodawcy. Polega ono na złożeniu 
jednostronnego oświadczenia 
woli przez spadkobiercę przed 
sądem albo notariuszem. Termin, 
w jakim można odrzucić spadek, 
to 6 miesięcy od dnia, w którym 
dana osoba dowiedziała się o ty-
tule swego powołania.

Odrzucenie spadku powodu-
je, że spadkobierca traci prawa 
i obowiązki wchodzące w skład 
spadku  i jest traktowany tak 
jakby nie dożył otwarcia spadku. 
Odrzucając spadek nie ma możli-
wości wyznaczenia osób, na któ-
re ma przypaść jego udział spad-
kowy. W jego miejsce, z mocy 
ustawy, do osób uprawnionych 
do dziedziczenia wchodzą jego 
zstępni, czyli dzieci lub wnuki.

Zrzeczenie się spadku to za-
warcie stosownej umowy ze 

spadkodaw-
cą, jeszcze za 
jego życia. Stro-
ny umawiają się, że 
dana osoba nie będzie 
dziedziczyła po spadko-
dawcy.

Umowa musi być sporządzo-
na w formie aktu notarialnego. 
Zrzeczenie się dziedziczenia rów-
nież powoduje, że spadkobiercę 
traktuje się tak, jakby nie dożył 
otwarcia spadku. Taki sam sku-
tek rozciąga się również na jego 
zstępnych – dzieci i wnuki, chyba 
że w umowie wyraźnie postano-
wiono inaczej.

Zawarcie umowy o zrzecze-
nie się dziedziczenia skutecznie 
pozbawia spadkobiercę prawa 
do zachowku.

Dopóki spadkodawca żyje 
istnieje możliwość cofnięcia 
umowy o zrzeczenie się dzie-
dziczenia. Wymaga to podpi-
sania kolejnej umowy, również 
w formie aktu notarialnego, w 
której strony uchylają poprzednio 
zawartą umowę.
Stan prawny na 27.04.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Wręczenie Krzyży Wolności 
i Solidarności było kulminacyjnym 
punktem uroczystości upamięt-
niających 40 rocznicę powstania 
Wolnych Związków Zawodowych 
Wybrzeża, które odbyły się 28 
kwietnia w Sali BHP w Gdań-
sku. Medale zostały wręczone 
kilkunastu osobom związanym 
z WZZ. Pięciu z nich otrzymało je 
pośmiertnie: Maria (Maryla) Płoń-
ska, Maciej Miatkowski, Henryk 
Lenarciak, Stanisław Kowalski, 
Andrzej Butkiewicz.

Innymi ważnymi wydarzenia-
mi związanymi z obchodami było 
odsłonięcie w Gdańsku tablic 
pamiątkowych poświęconych 

działaczom WZZ: Marii Płońskiej 
i Macieja Miatkowskiego na Ża-
biance, Henryka Lenarciaka na 
Przymorzu, Stanisława Kowal-
skiego we Wrzeszczu, Andrzeja 
Butkiewicza w Śródmieściu. Po-
nadto IPN przygotował wystawę 
na placu Solidarności pt. „Wolne 
Związki Zawodowe 1978–1980”, 
okolicznościową publikację wraz 
z płytą CD oraz portal interne-
towy dotyczący tamtych wyda-
rzeń.

Wśród gości obecni byli przed-
stawiciele Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”, obecne były poczty 
sztandarowe „Solidarności” z Re-
gionu Gdańskiego. Więcej...>>

40-lecie WZZ Wybrzeża

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/40-lecie-wolnych-zwiazkow-zawodowych
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