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2 tys. zł brutto
O tyle mniejsze będą pensje posłów już od lipca 2018 r.iBiS
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3-majowe obchody
Główne uroczystości związane 

z rocznicą uchwalenia najstarszej 
w Europie konstytucji, czyli Kon-
stytucji 3 Maja, w Gdańsku roz-
poczęły się mszą świętą w intencji 
ojczyzny w Bazylice Mariackiej. Po 
mszy świętej uformował się po-
chód, w którym uczestnicy prze-
szli na Plac Solidarności. Towa-
rzyszyła im kompania honorowa 
Wojska Polskiego oraz Orkiestra 
Straży Granicznej. Więcej...>>

W 30 rocznicę strajku 
2 maja 2018 roku studenci z 

Niezależnego Zrzeszenia Studen-
tów zaprosili sympatyków, w tym 
i związkowców z NSZZ „Solidar-
ność” na uroczystość jubileuszowa 
będącą finałem projektu rozpisa-
nego na pamiątkę trzydziestole-
cia strajków majowych z 1988 r. 
Przypomniano protest studentów 
Uniwersytetu Gdańskiego i Poli-
techniki Gdańskiej, solidaryzują-
cych się ze strajkami robotniczymi 
w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. 

Nierówności płacowe 
w Polsce maleją

Z wolna zmniejsza się różni-
ca między najlepiej a najmniej 
zarabiającymi. Różnice zmalały 
najszybciej w Europie. Najuboż-
szym, czyli najmniej zarabiającym, 
poprawia się w Polsce szybciej niż 
tym z górnej dochodowej półki. 
Eurostat zbiera i opracowuje dane 
dotyczące zarobków. Te oczywi-
ście odbiegają od naszych ambicji. 
Optymalne są zaś sytuacje, kiedy 
nierówności są mniejsze, ale i za-
robki korespondują z jakością i 
wydajnością pracy. Więcej...>>

Oferta dla szkół 
Zachęcamy grupy szkolne do za-

planowania i zwiedzenia wystawy 
„Strajki 1988 roku – XXX rocznica”. 
I piętro, budynek „S” w Gdańsku. 
Wystawa czynna jest do paździer-
nika br. Wstęp bezpłatny. Kontakt 
z organizatorką wystawy: Małgo-
rzata Kuźma – 58 301 71 21, e-mail: 
m.kuzma@solidarnosc.gda.pl  

Nezwykła lekcja 
historii Polski
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Wystawa „100 rocznica nie-
podległości” w Sali BHP – to 
niezwykła lekcja historii, z którą 
przyjechali do nas Polacy z Biało-
rusi, pamiętający o Macierzy. 

– Autorzy obrazów, niekiedy le-
piej niż nasi rodacy mieszkający w 
niepodległej Polsce pokazują, jak 
wyboista i pełna poświęceń była 
polska droga do wolności, jak dra-
matyczna przez wieki była sytuacja 
narodu rzuconego między dwa 
mocarstwa. Treść tych obrazów 
udowadnia, jak żywy jest patrio-
tyzm w tym środowisku – mówił 
Jacek Rybicki prezes Pomorskiej 

Fundacji Edukacji i Pracy podczas 
otwarcia wystawy zatytułowanej 
„100 rocznica niepodległości. Hi-
storia Polski w malarstwie artystów 
z Grodzieńszczyzny”, które odbyło 
się 7 maja w Sali BHP. W wernisażu 
wystawy wzięli udział członkowie 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. 

Wystawę oglądać można do 
7 czerwca 2018 r. Szkoły, które 
chciałyby wziąć udział w unikato-
wej lekcji historii prosimy o kon-
takt z kurator wystawy: Renata 
Tkaczyk 58 308 43 56. 

Więcej...>>

Sytuacja w zakładach pracy 
oraz wybory w Związku na ka-
dencję 2018-2022 to najważniej-
sze tematy posiedzenia regional-
nych władz „Solidarności”, które 
odbyło się 7 maja br. w historycz-
nej Sali BHP. 

W punkcie poświęconym sytu-
acji w zakładach pracy omawiano 
problemy Stoczni Gdańsk, Portu 
Gdańskiego Eksploatacja oraz 
Stoczni Wojennej. Przewodniczą-
cy Zarządu Regionu „S” Krzysztof 
Dośla poinformował o wyborach 
władz w strukturach branżowych. 

Końcówka kadencji

Członkowie regionalnych 
władz przyjęli tekst sprawozdania 
z działalności Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w okresie od czerwca 2014 do 
marca 2018. Przyjęto również 
apel o wpłaty na Fundusz Stypen-
dialny Solidarności. 

Ostatnie posiedzenie Zarządu 
Regionu w tej kadencji odbędzie 
się 4 czerwca br. Nowe władze 
Regionu Gdańskiego na kadencję 
2018-2022 wyłonione zostaną 
w czasie Walnego Zebrania Dele-
gatów w dniach 27-28 czerwca br.
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– Na 
początku 
kadencji 
podjęli-
śmy na 
Prezydium 
decyzję, że 
konieczne 

jest nawiązanie bliższego 
kontaktu z organizacjami 
związkowymi z Regionu 
Gdańskiego. Zauważyliśmy, 
że z niektórymi z nich mamy 
znikomy kontakt lub nawet 
żaden. Oprócz podstawo-
wych danych o samych 
organizacjach związkowych, 
czyli gdzie się mieszczą, ilu 
mają członków, kto jest we 
władzach itp., nie wie-
dzieliśmy praktycznie nic. 
Postanowiliśmy, że będziemy 
bezpośrednio się z nimi 
kontaktować przyjeżdżając 
do nich. 
To był bardzo dobry pomysł. 
Jest faktycznie wiele organi-
zacji, które prężnie działają 
i umieją w skuteczny sposób 
korzystać z oferty, którą pro-
ponuje im Region Gdański. 
To pomoc informacyjna, czyli 
nasza związkowa strona 
internetowa, „Magazyn 
Solidarność”, czy newsletter 
IBIS. Jest też pomoc prawna, 
ale także oferta Działu 
Programów Europejskich 
i Działu Szkoleń. Niestety, 
były i takie organizacje 
związkowe, które niewiele 
albo nawet nic nie wiedziały 
o tym, czym zajmuje się nasz 
Związek ani w jaki sposób 
mogą korzystać ze związko-
wych ofert, które zapewnia 
im Region Gdański. Byli 
i tacy liderzy, którzy swoją 
wiedzę na temat działalności 
„Solidarności” czerpali z me-
diów. Tym gorzej, jeśli były 
to nieprzychylne związkom, 
a szczególnie „Solidarności”, 
media takie jak TVN, „Ga-
zeta Wyborcza” i niektóre 
stacje radiowe. 
Wniosek jest jeden: należy 
kontynuować te działania 
także w nowej kadencji.

Roman Kuzimski 
wiceprzewodniczący  

ZRG NSZZ „Solidarność”

POTRZEBNY 
KONTAKT  
Z ORGANIZACJAMI 
„SOLIDARNOŚCI”

Naszym
ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-niezwykla-lekcje-historii-polski
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nierownosci-placowe-w-polsce-maleja-czas-na-wzrost-plac-w-slad-za-wydajnoscia


CYTAT tygodnia
Wszystkie oznaki pamięci o Zbrodni Katyńskiej są dla 

nas Polaków świętością i jednym z tych znaków, 
które na całym świecie jednoczą nas bez wzglę-

du na różnice. Pomnik został ufundowany 
przez Polonię, aby uczcić pamięć oficerów

Wojska Polskiego i Policji Państwowej 
bestialsko zamordowanych strzałem 

w tył głowy przez sowieckie 
NKWD. 

Stanisław Karczewski, 
marszałek Senatu

(fragment listu  
do Polonii  

amerykańskiej)
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

DZIEDZICZENIE  
Z DOBRODZIEJSTWEM 
INWENTARZA

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

ŚMIERĆ NACZELNIKA PAŃSTWA

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ANNA WIDŻGOWSKA, sekretarz Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku

– Do „Solidarności” zapisałam się w 2004 r., po-
nieważ moje poglądy są zbliżone do tego co realizu-
je Związek. Zaangażowałam się w działania na rzecz 
praw pracowniczych, a także poprawę jakości pracy 

i to nie tylko dla związkowców, ale dla wszystkich pracowników. Cho-
dzi nam, aby wszystkie grupy zawodowe były w naszym zakładzie jed-
nakowo, sprawiedliwie traktowane.

Od 18 października 2015 r. obo-
wiązują przepisy, które stanowią, 
iż spadkobierca, który nie odrzuci 
spadku albo nie złoży oświadcze-
nia, iż przyjmuje spadek wprost 
dziedziczy z tzw. dobrodziejstwem 
inwentarza (art. 1015 § 2 kodeksu 
cywilnego).

Oznacza to, że spadkobierca 
będzie odpowiadał za zobowiąza-
nia jedynie do wysokości przejęte-
go majątku.

W przypadku przyjęcia spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza 
dokumentem, z którego będzie 
wynikać granica górnej odpo-
wiedzialności za długi spadkowe 
jest spis inwentarza bądź wykaz 
inwentarza. Spisu inwentarza do-
konuje komornik na podstawie 
postanowienia sądu. Wniosek o 
wydanie takiego postanowienia 
może złożyć spadkobierca, osoba 
uprawniona do zachowku i wie-
rzyciel spadku. Za sporządzenie 
inwentarza należna jest opłata 
stała w wysokości 10 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia oraz 
koszty ewentualnych zaliczek na 
koszty wyceny przez rzeczoznaw-
cę majątkowego.

N a t o m i a s t 
wykaz inwentarza 
można sporządzić sa-
modzielnie na formularzu 
„Wykaz inwentarza”, albo 
u notariusza, który przygotuje 
protokół w formie aktu notarial-
nego. 

Z należytą starannością należy 
ujawnić w nim przedmioty należą-
ce do spadku oraz przedmioty za-
pisu windykacyjnego, z podaniem 
ich wartości według stanu i ceny 
z chwili otwarcia spadku, a także 
długi spadkowe i ich wysokość 
według stanu z chwili otwarcia 
spadku. Przy sporządzaniu wy-
kazu inwentarza nie ma potrze-
by powoływania biegłego, który 
określiłby wartość przedmiotów 
wchodzących w skład spadku 
oraz wysokość długów, bo określa 
to sam spadkobierca, zapisobierca 
windykacyjny lub wykonawca te-
stamentu. 

Wypełniony formularz należy 
złożyć w sądzie spadku (sąd ostat-
niego miejsca zwykłego pobytu 
spadkodawcy).
Stan prawny na 7.05.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

8 maja 2018 r., w miejscowości 
Przewóz na Kaszubach odbył się Wal-
ny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji 
Portów Morskich NSZZ „Solidarność”. 
Przewodniczącym  sekcji został Jacek 
Szornak z OT Port Gdynia.

– W tej kadencji priorytetem 
będzie wprowadzenie problema-
tyki portowców do Rady Dialogu 
Społecznego, a także wynegocjo-
wanie ponadzakładowego ukła-
du zbiorowego pracy dla spółek 
portowych – powiedział nam Ja-
cek Szornak. – Chodzi o ustalenie 
minimalnego wynagrodzenia na 
odpowiednio wysokim poziomie 
dla wszystkich dokerów. Ważne 

jest również stworzenie rezerwy 
portowej przy Zarządach Por-
tów, po to, aby wyeliminować 
agencje pracy tymczasowej. Do 
głosowania było uprawnionych 
25 delegatów reprezentujących 
wszystkie porty w Polsce, czyli 
12 organizacji portowych „S’, do 
których przynależy 1885 człon-
ków. Wyłoniono 13 osobową 
Radę Sekcji. W spotkaniu wzięli 
udział: Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG „S”, a także Andrzej 
Kościk, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Marynarzy i Rybaków 
NSZZ „Solidarność”.

Wybory u portowców

W wyniku wyborów, które od-
były sie 8 maja, Zdzisław Czapski 
został kierownikiem Oddziału 
Starogardzkiego NSZZ „Solidar-
ność”. Na członków Rady Oddzia-
łu wybrano: Ryszarda Lisa, Leszka 
Świeczkowskiego, Hannę Orli-
kowską, Tomasza Muszyńskego, 
Wacława Ciecholińskiego i Mie-

czysława Horonka. Starogardzki 
oddział skupia 17 organizacji. 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „Solidarność”, który 
uczestniczył w spotkaniu, złożył 
podziękowania Edmundowi Zie-
lińskiemu wieloletniemu działa-
czowi „S” w Szpitalu im. S. Kryza-
na w Starogardzie Gd. 

12 maja 1935 
roku zmarł w War-
szawie Józef Piłsud-
ski. Urodził się 5 
grudnia 1867 roku 
w Zułowie k. Wilna. 
Był działaczem nie-
podległościowym, 
dowódcą wojsko-
wym, politykiem. 
Dwukrotnie pełnił 
funkcję premiera 
Polski:  w latach 
1926–1928 i 1930. Był Naczelni-
kiem Państwa polskiego w latach 
1918–1922 oraz naczelnym wo-
dzem Armii Polskiej od 11 listo-
pada 1918 r., a także pierwszym 
Marszałkiem Polski od 1922 r. 

Po utworzeniu Legionów Pol-
skich stanął na czele I Brygady 
Legionów, z którą stoczył wiele 
bitew z Rosjanami. Po odmowie 

złożenia przysięgi 
przez polskich żoł-
nierzy na wierność 
Austrii i Niemiec 
był aresztowany 
w 1917 r. i osa-
dzony przez Niem-
ców w twierdzy w 
Magdeburgu. W 
latach 1919–1920 
p r z e p r o w a d z i ł 
zwycięską wojnę z 
bolszewicką Rosją, 

kończąc walkę pokojem w Rydze. 
W 1922 roku po wyborze Gabriela 
Narutowicza na prezydenta złożył 
urząd Naczelnika Państwa, a po 
roku zrezygnował ze wszystkich 
funkcji wojskowych. Został po-
chowany na Wawelu, jego serce 
zaś, zgodnie z ostatnią wolą, spo-
częło w grobie matki na wileńskim 
cmentarzu na Rossie.

Starogard z nową Radą Oddziału
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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