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500 tysięcy
Tyle osób w Polsce pracuje na czarno, są to przede wszystkim goście z Ukrainy. 
ZUS rocznie traci na tym ok. 1,5 mld zł.iBiS
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Odzyskane niedziele – 
trochę na raty

Nowe władze w SDP
Już po raz trzeci na stanowisko 

prezesa Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich zo-
stał wybrany red. Krzysztof Skow-
roński. Podczas Zjazdu Delegatów 
SDP, który odbył się w Kazimierzu 
Dolnym w dniach 18-19 listopada 
2017 r. wybrano również skład 
Zarządu Głównego, do którego 
weszła nasza redakcyjna koleżanka 
dr Maria Giedz. Członkiem zarządu 
został też, już po raz kolejny, red. 
Tadeusz Woźniak z Pomorza. Jest 
to pierwszy przypadek, kiedy w Za-
rządzie Głównym SDP znalazły się 
dwie osoby z regionu gdańskiego. 

Z wizytą w warszawskich 
urzędach 

W ramach projektu „Akademia 
Społeczna – aktywność i partycypa-
cja seniorów w życiu publicznym i 
społecznym” realizowanego przez 
Pomorską Fundację Edukacji i Pracy 
grupa 35 seniorów z Pomorza w 
dniach 19-21 listopada przebywała 
w Warszawie, gdzie uczestniczyła w 
rozmowach w kilku ministerstwach, 
a także w Pałacu Prezydenckim. 

Pracownik socjalny
„Troska. Umacnianie. Siła” 

pod takim hasłem spotkali się 
pracownicy socjalni z ośrodków 
pomocy rodzinie i pomocy spo-
łecznej na swoim drugim Forum 
Pracowników Socjalnych. Miej-
scem spotkania było Europejskie 
Centrum Solidarności, co uczest-
nikom dało dodatkowy impuls do 
dyskusji czym jest solidarność i 
jaka jest rola związków zawodo-
wych, w tym NSZZ „Solidarność”. 
Więcej...>> 

Najbliższe szkolenia
Dział szkoleń ZRG zaprasza na 

następujące szkolenia: ordynacja 
wyborcza –- 8 grudnia 2017 r. w 
Gdańsku oraz szkolenie skarb-
ników organizacji związkowych 
– 14-15 grudnia 2017 r. w Gdań-
sku. Zgłoszenia i pytania proszę 
kierować na adres e- mail: dzial.
szkolen@solidarnosc.gda.pl lub 
telefonicznie : 58 305 54 79.

Mamy to. Po kilku-
letniej walce NSZZ „So-
lidarność”, posłowie 
uchwalili stopniowe 
wprowadzenie zakazu 
handlu w niedzielę. Od 
1 marca 2018 r. będą 
dwie niedziele handlo-
we w miesiącu, pierw-
sza i ostatnia, w 2019 
r.  jedna, a pełny zakaz 
będzie obowiązywał 
od 2020 r.

Przypomnijmy: we 
wrześniu 2016 roku NSZZ „Soli-
darność” wraz z kilkunastoma or-
ganizacjami, w tym zrzeszającymi 
pracodawców z branży handlowej 
oraz stowarzyszeniami społecz-
nymi, złożyli projekt obywatelski 
ograniczający handel w niedzielę, 
który został poparty przez ponad 
pół miliona obywateli. Projekt 
zakładał zakaz handlu w niedzie-
lę z wyłączeniem kilku niedziel 
w roku. Zgodnie z jego zapisami 
otwarte mogłyby być sklepy, w 
których sprzedaje sam właści-

ciel. Zwolennicy zakazu handlu 
w niedzielę uzasadniają potrzebę 
jego wprowadzenia względami 
społecznymi, przede wszystkim 
poprawą sytuacji pracowników 
handlu. Projekt obywatelski za-
kładał ograniczenie handlu we 
wszystkie niedziele, za wyjątkiem 
kilku poprzedzających święta. W 
październiku pojawiła się propozy-
cja posłów PiS mówiąca o dwóch 
handlowych niedzielach w miesią-
cu. Spotkało się to ze stanowczą 
reakcją „S”. Więcej...>>

Gospodarka województwa 
pomorskiego, jej bariery rozwoju 
i wzrostu była głównym tematem 
w dyskusji podczas posiedze-
nia Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego, które odbyło się 
23 listopada w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Pomor-
skiego. 

Liczba ofert pracy w naszym 
województwie rośnie, natomiast 
maleje bezrobocie (5,6 proc.). 
Zaczyna brakować pracowników 
w usługach, budownictwie, bra-
kuje kierowców, spawaczy, ale i 
informatyków. Występuje coraz 
większe zapotrzebowanie na pra-

cowników z zewnątrz i tę lukę 
wypełniają cudzoziemcy, głównie 
Ukraińcy oraz Białorusini. Dlatego 
w założeniach na rok 2018 znala-
zło się m.in. promowanie przed-
siębiorczości, ale i dopasowywa-
nie kompetencji oraz kwalifikacji
zatrudnianych do potrzeb rynku 
pracy. 

Uczestnicy WRDS jednogłośnie 
przyjęli stanowisko w sprawie ba-
rier rozwoju i wzrostu gospodarki 
woj. pomorskiego, podkreślając 
niezbędność dla rozwoju go-
spodarczego budowy drogi S6 
na odcinku Słupsk – Trójmiasto. 
Więcej...>>

Stan gospodarki 
w Pomorskiem

Wprowa-
dzenie ograni-
czeń w handlu 
w niedzielę 
należy trakto-
wać jako suk-
ces. Po wielu 
latach udało 
się odwrócić 

tendencje i dotrzeć do decy-
dentów politycznych z postula-
tem ograniczenia pracy w nie-
dziele. Przez lata dominowała 
liberalna doktryna według, 
której pracownik najemny po-
winien pracować siedem dni w 
tygodniu i być wdzięczny za to, 
że otrzymuje wynagrodzenie. 
Tak to, niestety, po 1989 roku 
wyglądało. Zachłysnęliśmy się 
wolnością i swobodą działal-
ności gospodarczej, bezkry-
tycznie przyjmując wszystko, 
co przyniosły pewne nurty 
ideologiczne. Takie postępo-
wanie wymuszały wielkie sieci 
handlowe i koncerny globalne, 
które chciały, aby jak najszyb-
ciej się zwróciły poniesione na-
kłady inwestycyjne. 

Patologiczne podejście do 
gospodarki miało wpływ na 
nasze życie. Możemy mówić o 
całym pokoleniu, które zostało 
wychowane tak, że nie wyobra-
ża sobie, aby dzień wolny od 
pracy mógłby być spędzony in-
aczej, niż w galerii handlowej. 
Na szczęście część społeczeń-
stwa jest w stanie zrozumieć: 
skoro ja przychodzę do sklepu 
w niedzielę, to oznacza, że ktoś 
po drugiej stronie musi ciężko 
pracować i że często nie otrzy-
muje odpowiedniej rekom-
pensaty za pracę w niedzielę. 
Zdarza się też, że w regulami-
nach pracy w sklepach wielko-
powierzchniowych są zapisy, 
iż pracownicy są zobowiązani 
do pracy przez trzy niedziele w 
miesiącu. 

A przypomnijmy sobie 21 
postulat z Sierpnia 1980! Po 
1989 roku przekonywano nas, 
że trzeba pracować i w niedzie-
le. Dzisiaj musi nastąpić reflek-
sja i mam nadzieję, że będzie 
na nią czas przez te dwa lata. 
Mam też nadzieję, że nikomu 
nie przyjdzie do głowy, aby 
te ograniczenia w przyszłości 
znieść. 

Krzysztof Dośla

WOLNE NIEDZIELE 
SUKCESEM „S”

Naszym
ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego-stan-gospodarki-w-pomorskiem
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pracownik-socjalny-solidarnosc-w-rzeczywistosci-spolecznej-gospodarczej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/odzyskane-niedziele-troche-na-raty


CYTAT tygodnia
Kto na ziemię ojczystą, chociażby grzesz-

ną i złą, wroga odwiecznego naprowadził, 
zdeptał ją, splądrował, spalił, złupił rę-

koma cudzoziemskiego żołdactwa, ten 
się wyzuł z ojczyzny. Nie może ona 

być dla niego już nigdy domem, ni 
miejscem spoczynku. Na ziemi 

polskiej nie ma dla tych lu-
dzi już ani tyle miejsca, ile 

zajmą stopy człowieka, 
ani tyle, ile zajmie 

mogiła.
Stefan 

Żeromski,   
1920 r.

iBiS NR 48 (351) 29 LISTOPADA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

HISTORIA tak było

GDAŃSKA MACIERZ SZKOLNA

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

AGNIESZKA KOLK, zastępca przewodniczącej 
Komisji Oddziałowej NSZZ „S” w Auchan 
Gdańsk i członek Komisji Rewizyjnej Auchan 
Polska sp. z o.o.

– Koleżanka namówiła mnie, abym zapisała się 
do „S”. Spodobało mi się to, więc włączyłam się w 
działalność. Widzę co dzieje się w zakładzie, obserwuję 

pogarszającą się sytuację pracowników, jak nagina się prawa pracown-
icze. Nie podobają mi się relacje jakie występują pomiędzy pracodawcą 
a pracownikami. Postanowiłam więc, że będę walczyć, aby to wszystko 
się zminiło. Zauważyłam, że jeśli w zakładzie związek jest widoczny, to  
pracodawca zaczyna respektować nasze prawa.

DZIEDZICZENIE  
DŁUGÓW PRZEZ  
MAŁOLETNIE DZIECKO

ZAPYTAJ prawnika

Gdańska Macierz Szkolna 
powstała w Wolnym Mieście 
Gdańsku 26 listopada 1921 r. 
Pierwszym przewodniczącym or-
ganizacji został działacz Polonii 
gdańskiej dr Franciszek Kubacz. 
Wśród założycieli byli także ks. 
Leon Miszewski i pisarz Stanisław 
Przybyszewski. 

Głównym zadaniem Macierzy 
było utworzenie w Gdańsku pol-
skiego gimnazjum. Uruchomiono je 
w 1922 r., podobnie jak szkołę po-
wszechną z filiami na terenie całego
WMG. W 1926 r. powstała zawo-
dowa Polska Szkoła Handlowa, na-
stępnie dla jej absolwentów otwarto 
Polską Wyższą Szkołę Handlową. 

Naczelnym zadaniem Macierzy 
było zakładanie, utrzymanie oraz 
popieranie polskich instytucji lub 
zakładów oświatowych i wycho-
wawczych, prowadzenie czytelni 
ludowych, a także kursów, orga-
nizowanie odczytów, konferencji, 
wycieczek, zakładanie burs czy 
pensjonatów dla młodzieży szkol-
nej, przyznawanie stypendiów, 
zapomóg, wydawanie książek, 
czasopism szkolnych, budowa 
obiektów szkolnych. 

Oprócz działalności oświato-
wej Macierz zajmowała się rozwo-
jem polskiej kultury. Rozwinął się 
utworzony w 1929 r. Teatr Macie-
rzy Szkolnej w Gdańsku. Z inicja-
tywy organizacji powstało także 
Wydawnictwo „Nasz Bałtyk”, któ-
re utrzymywało kontakt z polskim 
radiem oraz  zapraszało polskie ze-
społy teatralne. W 1934 r. Macierz 
przejęła nadzór nad Konserwato-
rium Muzycznym, założonym w 
1929 r. przez Polskie Towarzystwo 
Muzyczne. Kolejna szkoła powsta-
ła w 1937 r., a była to Zawodowa 
Szkoła Dokształcająca. 

Od 1934 r., po strukturalnym 
powiązaniu Macierzy Szkolnej z 
polskim Ministerstwem Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go wszystkie szkoły podlegały pod 
ministerstwo. Według różnych 
szacunków w Wolnym Mieście 
Gdańsku Polacy stanowili od 10 do 
15 procent ludności. Działalność 
Macierzy Szkolnej była formą walki 
z germanizowaniem polskiej mło-
dzieży. Była to walka nierówna i 
trudna. W 1938 r. nasiliły się repre-
sje wobec rodziców dzieci uczęsz-
czających do polskich szkół.

Jeżeli zmarły zostawił same 
długi albo jeśli długi przewyższa-
ją wartość majątku, spadkobier-
ca powinien rozważyć decyzję o 
odrzuceniu spadku. A co zrobić 
jeśli spadkobiercą dłużnika bę-
dzie dziecko, które nie może sa-
modzielnie występować przed 
sądem? 

Aby odrzucić spadek, należy 
w ciągu 6 miesięcy od momen-
tu śmierci spadkodawcy złożyć 
odpowiednie oświadczenie o od-
rzuceniu spadku w sądzie rejono-
wym, bądź u notariusza. Należy 
jednak pamiętać o tym, że jeżeli 
spadkobierca odrzuci spadek, to 
jego udział przejdzie na dzieci.

Tak więc one też muszą od-
rzucić spadek, by nie dziedziczyć 
długów. Osoby niepełnoletnie nie 
mają co do zasady pełnej zdolno-
ści do czynności prawnych i dla-
tego w imieniu małoletnich dzieci 
oświadczenie składa ich przedsta-
wiciel ustawowy (rodzic czy opie-
kun). W takim przypadku 6-cio 
miesięczny termin na złożenie 
oświadczenia biegnie dla dziecka 
od chwili, gdy jego przedstawiciel 

ustawowy do-
wiedział się o tytule 
powołania dziecka do 
spadku. 

Czynność prawna jaką 
jest odrzucenie spadku za ma-
łoletnie dziecko jest uznawane 
za czynność przekraczającą zwy-
kły zarząd majątkiem dziecka i w 
związku tym, na dokonanie tej 
czynności konieczne jest zezwo-
lenie sądu rodzinnego. Wniosek 
powinien być złożony na piśmie 
do sądu rodzinnego właściwego 
ze względu na miejsce zamiesz-
kania dziecka, a w braku miejsca 
zamieszkania – sąd opiekuńczy 
miejsca jego pobytu. Samo wy-
danie sądowego postanowienia o 
zezwoleniu na odrzucenie spadku 
w imieniu małoletniego nie zamy-
ka sprawy. Po uprawomocnieniu 
się postanowienia trzeba wystąpić 
do sądu o wydanie odpisu prawo-
mocnego postanowienia, a na-
stępnie przed notariuszem złożyć 
stosowne oświadczenie o odrzu-
cenie spadku w imieniu dziecka. 
Stan prawny na 28.11.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Wraz z początkiem 2018 roku 
zmienią się zasady legalizacji po-
bytu i pracy cudzoziemców w 
Polsce. Celem jest ograniczenie 
szarej strefy. Przedsiębiorca bę-
dzie musiał teraz udowodnić, że 
żaden Polak nie chciał przyjąć 
propozycji zatrudnienia na da-
nym stanowisku.

Wprowadzono dodatkowy typ 
zezwolenia na pracę sezonową, 
które będzie wydawane przez 

starostę. Cudzoziemiec będzie 
mógł wykonywać pracę sezo-
nową przez 9 miesięcy w roku 
kalendarzowym (obecnie jest to 
6 miesięcy). Chodzi tu głównie 
o obywateli 6 państw: Armenii, 
Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji 
oraz Ukrainy. Wdrożono rów-
nież rozwiązania zachęcające do 
zatrudniania cudzoziemców na 
podstawie umowy o pracę. 

Więcej...>>

Zmiany w zatrudnianiu  
cudzoziemców

Gdańska fabryka Delphi, która 
jest częścią międzynarodowego kon-
cernu Delphi Corporation, rozbudo-
wywała się i podwyższyła swoją war-
tość na rynku, dzięki pracownikom 
z długoletnim stażem. Zatrudnia 
około tysiąca osób, w tym 540 na 
produkcji. Pracownicy chcą partycy-
pować w efektach wzrostu firmy żą-
dając po kilkaset złotych podwyżek. 
Wynagrodzenie pracowników oscy-

luje od 2,2 tys. do 3 tys. zł. brutto. 
Dyrektor Manfred Cattelaens zgodził 
się negocjować ze związkowcami 
w sprawie podwyżek, natomiast 8 
listopada br. zapowiedział, że pod-
wyżek nie będzie. Załoga czuje się 
oszukana. Spisany został protokół 
rozbieżności, którego dyrektor nie 
zgodził się podpisać. Jak na razie nie 
podał przyczyny zaistniałej sytuacji. 
Więcej...>> 

Docenić pracownika koncernu!

Sierpniowa nawałnica zniszczyła m.in. miejsce do zabaw dla naj-
młodszych, znajdujące się przy szkole bł. ks. Józefa Jankowskiego 
w Czyczkowach. Dzięki pomocy NSZZ „S” Regionu Gdańskiego od 13 
listopada br. dzieci mają się gdzie bawić. Więcej...>>  

Plac zabaw 
dla dzieci w Czyczkowach

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stopniowe-zmiany-w-zatrudnieniu-cudzoziemcow-nowe-zasady-od-stycznia-2018
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/docenic-pracownika-korporacji
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/plac-zabaw-dla-dzieci-w-czyczkowach
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