
Naszym
ZDANIEM

Konstytucja 3 maja to 
zwornik nowożytnych dziejów 
naszego narodu, święto tych 
wszystkich, dla których ojczy-
zna nie jest pustym pojęciem, 
ale rzeczywistością ich życia, 
wartością, która promieniuje, 
wychowuje i raduje. Nasze my-
śli płyną też do Maryi Królowej 
Polski.

Konstytucja 3 maja powsta-
ła wbrew temu, co stanowiło 
dominantę tamtego czasu. 
Powstała wbrew skonflikto-
wanym koteriom, wbrew infil-
tracji obcych agentur, wbrew 
narodowemu zaprzaństwu. 
Powstała, by ratować ojczyznę, 
by dać nadzieję, by iść ku przy-
szłości.

Dzisiaj Polska potrzebuje 
przede wszystkim wewnętrz-
nego pokoju, harmonii spo-
łecznej. Zbyt dużo maszero-
waliśmy w czasie bolesnych, 
tragicznych dni – dni wojen, 
łagrów, Sybiru i stanu wojen-
nego – w czarnych marszach. 
Nie twórzmy na siłę nowych, 
bo prowokujemy szatańskiego 
ducha.

Nie wolno wykopywać ro-
wów. Bo Polska nie jest podzie-
lona. Są zróżnicowane opinie, 
ale w stopniu tak wielkim, 
że przybierają miarę totalnej 
opozycji, a totalna opozycja 
wypacza demokrację, staje 
się karykaturą i wcześniej czy 
później skazana jest na niepo-
wodzenie. Dlaczego? Z prostej 
przyczyny – dlatego, że negacja 
rodzi negację, ona nic nowego 
nie tworzy.

Fragmenty homilii 
abp. Sławoja Leszka Głódzia 

podczas mszy św. 
w intencji Ojczyzny w bazylice 

Mariackiej,  
Gdańsk, 3 maja 2017 r.

POLSKA 
POTRZEBUJE 
POKOJU

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

14
Tyle miesięcy obowiązywała Konstytucja 3 maja. Obecna Konstytucja RP obowiązuje 
już blisko 20 lat.iBiS
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Sukces dokerów
Jarosław Ghulam z „S” w DCT 

Gdańsk został członkiem Komitetu 
Sterującego Sekcji Dokerów Europej-
skiej Federacji Transportowców (ETF). 
To pierwszy Polak w historii, który 
będzie zasiadał w najwyższych wła-
dzach europejskich struktur związko-
wych portowców. Jarosław Ghulam 
pracuje w DTC od 2007 r. Od 2013 r. 
należy do „S”. Więcej...>>

Pracodawco, nie kombinuj!
Ponad 3,5 tys. kontroli, 1233 

wnioski pokontrolne i ustne pole-
cenia, 43 mandaty karne na kwo-
tę ponad 55 tys. zł, 14 wniosków 
do sądów, odzyskanych ponad 15 
tys. zł niewypłaconych należnych 
wynagrodzeń pracownikom – to 
pierwsze wyniku wspólnej akcji „S” 
i Państwowej Inspekcji Pracy „13 
zł… i nie kombinuj” prowadzonej 
od lutego br. Więcej...>>

To już rok
3 maja minęła pierwsza rocznica 

śmierci abp. Tadeusza Gocłowskiego, 
wieloletniego metropolity gdańskie-
go. Związkowcom był dobrze znany 
tako jako krajowy duszpasterz ludzi 
pracy. Został wyróżniony tytułem 
Honorowego Członka NSZZ „Soli-
darność”. Był też kawalerem Orderu 
Orła Białego. Więcej...>>

Patron robotników
Jubileuszowa XXV Ogólnopol-

ska Pielgrzymka Robotników do 
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 
odbyła się 1 maja 2017 r. Region 
Gdański NSZZ „S” reprezentował 
poczet sztandarowy i skarbnik ZRG 
Stefan Gawroński. Więcej...>>

Zmarł Alojzy Szablewski

Można odbierać zaproszenia na doroczne, 
piąte już spotkanie przedstawicieli organiza-
cji związkowych Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S”, które odbędzie się w czwartek, 11 maja 
o godz. 17 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
na Ołowiance w Gdańsku. Dla każdej organi-
zacji przewidziano po 2 wejściówki. Związ-
kowcy z Gdańska i Sopotu mogą je odbierać 
w sekretariacie ZRG NSZZ „S”. Pozostałe 
osoby w siedzibach oddziałów terenowych. 

Spotkajmy się już 11 maja!

Nie żyje Alojzy Szablewski, 
żołnierz Armii Krajowej, w la-
tach 80. jeden z liderów „S” 
w Stoczni Gdańskiej, uczestnik 
stoczniowych protestów w la-
tach 1970, 1976 i 1980, prze-
wodniczący komitetów strajko-
wych w stoczni w grudniu 1981 
r. oraz maju i sierpniu 1988 r. 
Szablewski zmarł w niedzielę, 
30 kwietnia 2017 r. w wieku 91 
lat.

– Dla nas, nowego pokolenia 
stoczniowców, był autorytetem. Był odważny, ale też rozważny 
i odpowiedzialny. Robotnicy zawsze go szanowali i uważali za 
swojego, chociaż był inżynierem, „białym kołnierzykiem”. Zawsze 
miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, której opowiadał o stocz-
ni i „S”. Najważniejsze dla niego zawsze było dobro Polski. Będzie 
go nam brakowało – wspomina Karol Guzikiewicz, wiceprzewod-
niczący „S” Stoczni Gdańskiej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 5 maja o godz. 
11 mszą św. w kościele Matki Boskiej Fatimskiej w Gdańsku Ża-
biance (plac Wyszyńskiego 1), koncelebrowaną przez metropolitę 
gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. Bezpośrednio po mszy 
odbędzie się pogrzeb na cmentarzu w Gdańsku Oliwie przy ul. 
Opackiej.

Protest handlowców
Niskie wynagrodzenia i złe 

warunki pracy – to przyczyny 
ogólnopolskiej akcji protestacyj-
nej „Pan da”, którą pracownicy 
branży handlowej przeprowadzili 
2 maja. Według szacunków Kra-
jowej Sekcji Pracowników Han-
dlu NSZZ „S” w proteście mogło 
wziąć udział nawet kilkanaście 
tysięcy pracowników zatrud-
nionych w kilkuset dyskontach, 
hipermarketach i centrach dys-
trybucyjnych. Na Pomorzu prote-
stowali pracownicy sieci Auchan, 
Biedronka, Tesco oraz Makro Cash 
& Carry.

Akcja miała charakter „strajku 
włoskiego”. Polegała na przesad-
nie skrupulatnym i dokładnym 
wykonywaniu powierzonych 
obowiązków i przestrzeganiu 
obowiązujących w danym sklepie 
procedur. Pracownicy przykleili do 

ubrań specjalne naklejki, a klien-
tom rozdawali ulotki informujące 
o przyczynach protestu.

Protest udało się przeprowadzić 
mimo utrudnień ze strony przed-
stawicieli pracodawców. W wielu 
sklepach przełożeni nakazywali 
pracownikom zdjęcie naklejek, nie 
pozwalali również przekazywać 
ulotek klientom. Więcej...>>

8 maja ukaże się najnowszy „Maga-
zyn Solidarność”, w nim m.in.:
 Raport: Coraz więcej pracy
 „Solidarność”: „Nie” dla eksperymen-

tów prywatyzacyjnych w oświacie
 „S” w Poczcie Polskiej
 Emerytury nad Sekwaną.

„Magazyn” na maj 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-w-komitecie-sterujacym-sekcji-dokerow-europejskiej-federacji-transportowcow-etf
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/podsumowanie-pierwszego-etapu-akcji-13-zl-nie-kombinuj
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmarl-arcybiskup-tadeusz-goclowski
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/trwa-protest-pracownikow-handlu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/xxv-pielgrzymka-robotnikow-sw-jozefa-w-kaliszu


CYTAT tygodnia

Chcę, aby w sprawie konstytucji odbyło 
się w naszym kraju w przyszłym roku, roku 

stulecia niepodległości, referendum. Moi 
rodacy mają prawo się wypowiedzieć, 

czy konstytucja obowiązująca w Pol-
sce od 20 lat funkcjonuje dobrze, 

czy są zadowoleni z tego mo-
delu ustrojowego, czy też 

wymaga on zmian.

Prezydent  
Andrzej Duda,  
3 maja 2017 r.

DZIEDZICZENIE  
ŚRODKÓW 
ZGROMADZONYCH W OFE

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 18 (321) 4 MAJA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

RYSZARD KUKLIŃSKI: 
JESTEM JEDNYM Z WAS

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

URSZULA SZCZEPAŃSKA, przewodnicząca 
Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Poczty Polskiej SA Oddział Gdańsk

– Zrzeszamy wszystkie grupy zawodowe poczty, re-
prezentujemy interesy nie zawsze spójne, ale staramy 
się pomóc wszystkim, godząc różne racje i postulaty. 
Mamy więc związkowców z centrum logistycznego, 

listonoszy, asystentów okienkowych, bankowców z Banku Pocztowe-
go. Pracy jest bardzo dużo. Ostatnio doszły do nas nowe obowiązki, 
a poczta nie zdążyła jeszcze odbudować zaplecza. Obecnie nasza naj-
większa bolączka to finanse.
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Popierają zmianę w oświacie

Zasadą jest, że jeśli osoba 
ubezpieczona w OFE nie dożyje 
wieku emerytalnego, to środki 
zgromadzone na koncie podlega-
ją wypłacie zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 131 ustawy 
z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych. Jeżeli członek fundu-
szu w chwili śmierci pozostawał 
w związku małżeńskim, fundusz 
dokonuje wypłaty połowy środ-
ków zgromadzonych na rachun-
ku zmarłego małżonka (art. 131 
ust. 1 ustawy).

Jeżeli zaś małżonek nie miał ra-
chunku w OFE, fundusz, do które-
go należał zmarły, otwiera mu taki 
rachunek (art. 128 ustawy).

Ustawodawca przyznał człon-
kom OFE prawo zadysponowania 
tylko (tzw. swoją) połową zgro-
madzonych środków. Druga nato-
miast (należna małżonkowi z ty-
tułu wspólności majątkowej) ma 
pozostać w systemie. Jeśli osoba 

uprawnio-
na nie podle-
ga obowiązko-
wi ubezpieczenia, 
to kwota ta jest nie-
jako „przechowywana” 
przez fundusz do czasu 
osiągnięcia przez tę osobę 
wieku emerytalnego.

Jest to bowiem część skład-
ki emerytalnej przeznaczona na 
tworzenie ogólnego funduszu 
ubezpieczeniowego, z którego 
wypłacane są świadczenia dla 
wszystkich ubezpieczonych (wy-
rok Sądu Najwyższego z 8 kwiet-
nia 2009 r., II UK 346/08).

Środki zgromadzone na ra-
chunku zmarłego członka OFE, 
które nie zostaną wypłacone mał-
żonkowi ubezpieczonego, prze-
kazywane są, zgodnie z postano-
wieniem art. 132 ustawy, osobom 
uposażonym przez zmarłego.
Stan prawny na 4.05.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

BIAŁO-CZERWONA
Duże i małe, tradycyjnie biało-

-czerwone lub dodatkowo z go-
dłem Polski – takie flagi członkowie
i sympatycy „S” – podobnie jak mi-
liony Polaków – wywiesili w ostat-
nich dniach z okazji przypadającego 
2 maja Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Święta Narodowego 
Trzeciego Maja. Dziękujemy za już 
nadesłane zdjęcia, a spóźnialskim 
przypominamy, że wciąż na nasz 
adres mailowy magazyn@solidar-
nosc.gda.pl można przysyłać foto-
grafie obrazujące to, jak Państwo

uczcili Dzień Flagi. Wśród uczestni-
ków konkursu rozlosujemy nagro-
dy książkowe. Więcej...>>

– Nikt tak nie zaszkodził ko-
munizmowi w ciągu ostatnich 40 
lat, jak Ryszard Kukliński – ocenił 
działalność „pierwszego polskie-
go oficera w NATO” w czasie
zimnej wojny dyrektor CIA Wil-
liam Casey.

W 1998 roku płk Kukliński 
przybył do Polski na zaproszenie 
„S”. 4 maja spotkał się z władza-
mi i pracownikami Związku w Sali 
Akwen w Gdańsku. W czasie tego 
spotkania Kukliński powiedział: 
„Jestem jednym z was, łączyło 
nas wiele, a dzieliły nas pozycje, 
na których znajdowaliśmy się 
w owym czasie. Ciągle to pod-
kreślam, że zmiany w Europie, 
w świecie nie są moją zasługą, 
ale zasługą narodu polskiego, są 
zasługą »S«, która pod sztanda-

rami biało-czerwonymi zburzyła 
PRL-owską władzę z nadania so-
wieckich władz imperialnych”.

Pułkownik Kukliński nawiązał 
współpracę z wywiadem amery-
kańskim podczas rejsu do Europy 
Zachodniej w 1971 r. Do 1981 r. 
przekazał ok. 40 tys. stron do-
kumentów dotyczących Polski, 
ZSRS i Układu Warszawskiego, 
w tym planów wprowadzenia 
stanu wojennego. W obliczu 
bezpośredniego zagrożenia de-
konspiracją w listopadzie 1981 r. 
Kukliński wraz z rodziną z pomo-
cą CIA uciekł z PRL. W 1984 r. zo-
stał przez sąd wojskowy skazany 
zaocznie na karę śmierci. Zmarł 
w 2004 r. W 2016 r. pośmiertnie 
został awansowany na stopień 
generała brygady.

Ryszard Kukliński przed pomnikiem Poległych Stoczniowców, 1998 r.

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku

Sektor turystyczny tworzy 10 
proc. światowego PKB i odpo-
wiada za 1 na 11 miejsc pracy. 
Turystyka daje wiele szans rozwo-
ju gospodarczego, ale niesie też 
pewne zagrożenia dla środowi-
ska naturalnego. Dlatego w usta-
nowionym przez ONZ Międzyna-
rodowym Roku Zrównoważonej 
Turystyki na Rzecz Rozwoju „Ma-
gazyn Solidarność” podpowia-
da, jak odpoczywać i zwiedzać 
w sposób ekologiczny.

Sto osób – m.in. naukowcy, 
nauczyciele i wykładowcy aka-
demiccy – podpisało list z po-
parciem „dla dobrej zmiany 
w polskiej oświacie”. W piśmie 
wspierają działania Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i wszystkich 
środowisk zaangażowanych w re-
formę systemu oświaty w Polsce. 
„Główne cele reformy (…) to 
przekazanie rzetelnej wiedzy, 

zwłaszcza o kulturowym dorobku 
ludzkości, zachodniej cywilizacji 
i Polski, umocnienie naszej tożsa-
mości narodowej, kształtowanie 
postaw obywatelskich i kreatyw-
ności uczniów, a także przywró-
cenie autorytetu nauczycielom 
i wpływu rodziców na treści prze-
kazywane w szkołach ich dzie-
ciom” – czytamy m.in. w liście.

Więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dzis-dzien-flagi-wywiesc-bialo-czerwona
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/poparcie-dla-dobrej-zmiany-w-polskiej-oswiacie
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