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4,1 procent 
Tyle wyniósł przeciętny wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju br. 
– podał GUS. W tym czasie zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,8 proc.iBiS
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Dla dzieci
Związkowcy z chojnickich 

służb mundurowych zorganizo-
wali festyn rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka. Inicjatorami zabawy byli 
m.in. członkowie „S” w Komen-
dzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Chojnicach. 
Więcej...>>

Wyjątkowa wystawa
Miłośników malarstwa cze-

ka nie lada gratka. 28 czerwca 
o godz. 18 w Pałacu Opatów 
w Gdańsku Oliwie odbędzie się 
wernisaż wystawy najwybit-
niejszych francuskich mistrzów 
w niezwykły sposób pokazujących 
krajobrazy i uroki Normandii. Do 
odwiedzenia czynnej do 18 wrze-
śnia wystawy zachęca Małgorzata 
Paszylka-Glaza z „S” w Muzeum 
Narodowym w Gdańsku, kustosz 
zbiorów sztuki nowoczesnej w Pa-
łacu Opatów. Więcej...>>

Wakacje seniorów
Program „Vademecum aktyw-

ności seniora – samopomocowe 
grupy wsparcia”, realizowany od 
marca br. przez Pomorską Funda-
cję Edukacji i Pracy, współfinan-
sowany z budżetu miasta Gdań-
ska, powoli zbliża się do końca. 
Celem projektu jest utworzenie 
w środowiskach senioralnych sa-
mopomocowych grup wsparcia. 
Pierwsze takie grupy rozpoczną 
samodzielną działalność po wa-
kacjach. Powakacyjne spotkania 
planowane są na październik br. 
Szczegółowe informacje o termi-
nach można będzie znaleźć na 
stronie www.pomorskafundacja.
org.pl lub pod nr. tel. 58 308 43 
47. Więcej...>>

Gdańsk DocFilm Festival
26 filmów dokumentalnych,

m.in. ze Skandynawii, Włoch 
Brazylii, Nowej Zelandii weźmie 
udział w tegorocznej 14. edycji 
Gdańsk DocFilm Festival. Festi-
wal ruszy w czwartek 23 czerwca 
o godz. 19. Pokazy w Europejskim 
Centrum Solidarności oraz w Sali 
BHP. Więcej...>>

Pilnujmy 500 plus

K o ń c z ą c y 
się rok szkol-
ny 2015/2016 
przyniósł wiele 
nadziei związa-
nych ze zmia-
ną dokonaną 

podczas wyborów parlamen-
tarnych. Pod wieloma wzglę-
dami środowisko oświatowe, 
podobnie jak większość spo-
łeczeństwa, było już zmęczo-
ne rządami koalicji PO-PSL, 
zwłaszcza podczas drugiej ka-
dencji. Po pierwsze, od 2012 r. 
nie było nawet mowy o pod-
wyżkach wynagrodzeń dla pra-
cowników oświaty. Po drugie, 
władza centralna kupowała 
sobie pozorny spokój, odda-
jąc coraz więcej kompetencji 
jednostkom samorządu tery-
torialnego, także w kwestiach 
likwidacji bądź przekształ-
ceń placówek edukacyjnych. 
W ten sposób rządy PO-PSL 
osłabiły pozycję środowiska 
nauczycielskiego i zachwiały 
wieloletnią równowagą w sys-
temie oświaty.

Proces edukacyjny i wycho-
wawczy powinien przebiegać 
w spokojnych warunkach i ta-
ki był na szczęście mijający rok 
szkolny. Pozytywem jest za-
trzymanie samowolki w kwe-
stii likwidacji i przekształceń 
szkół. Niejasne pozostają 
wciąż zapowiedzi podwyżek 
wynagrodzeń w 2017 r. oraz 
kwestia ustroju szkół. Wśród 
ludzi oświaty istnieje obawa, 
że wobec oczekiwań różnych 
grup społecznych na potrzeby 
edukacyjne nie zostanie prze-
znaczona odpowiednia kwota 
pieniędzy.

Wprawdzie udało się for-
malnie zlikwidować niepłatne 
tzw. godziny karciane, ale przy-
jęte rozwiązanie jest nieprecy-
zyjne. Czasami kontrowersje 
wywołuje odchodzenie od 
konkursowego wyboru dyrek-
torów szkół. 

Oświatowa „S” w Regionie 
Gdańskim monituje te sprawy. 
Czekamy na podsumowanie 
debaty na temat systemu edu-
kacji w Polsce, którą przedstawi 
27 czerwca w Toruniu minister 
edukacji narodowej.

Wojciech Książek

SPOKOJNY 
ROK

Naszym
ZDANIEM

Jeśli ktoś nie złożył jeszcze 
wniosku o przyznanie świadcze-
nia wychowawczego w ramach 
programu „Rodzina 500 plus”, 
a jest do tego uprawniony, powi-
nien to uczynić do 1 lipca. W ta-
kiej sytuacji wnioskodawca otrzy-
ma świadczenie z wyrównaniem 
za okres od 1 kwietnia, czyli daty 
startu programu. W przypad-
ku złożenia wniosku po 1 lipca, 
świadczenia będą wypłacane co 
miesiąc począwszy od sierpnia.

Program „Rodzina 500 plus” 
cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem Polaków. Wnioski 
złożyło już 2,5 z 2,7 mln upraw-

nionych rodziców i opiekunów 
3,7 mln dzieci, które może objąć 
program. Przypomnijmy, że mie-
sięczne świadczenie wynosi 500 zł 
na każde drugie i kolejne dziecko 
(w przypadku najbiedniejszych 
rodzin także na pierwsze dziecko).
Więcej:...>>

Nie pozwólmy na bezprawne 
zwiększanie naszego czasu pracy 
i zwalnianie nauczycieli poprzez 
likwidację etatów – apeluje Rada 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego. 
W apelu przyjętym 14 czerwca 
br. rada zwraca uwagę, że mimo 
formalnej likwidacji bezpłatnych 
tzw. godzin karcianych niektórzy 
dyrektorzy szkół i przedstawiciele 
samorządów planują nieodpłatne 
godziny pracy nauczycieli w roku 

Apele oświaty
szkolnym 2016/2017, np. w świe-
tlicach szkolnych. Oświatowa „S” 
przygotowała ankietę dot. rozwią-
zań przyjętych przez dyrektorów 
poszczególnych placówek, którą 
można składać do 30 września br.

Rada oświatowej „S” wysto-
sowała także list do samorządów 
ws. konkursowego trybu wybo-
ru dyrektorów szkół oraz złożyła 
podziękowania i życzenia z oka-
zji zakończenia roku szkolnego.  
Więcej...>>

Przypominamy, że „S” pro-
wadzi akcje zbierania podpi-
sów pod dwoma inicjatywami 
obywatelskimi – dot. ograni-
czenia handlu w niedzielę oraz 
ws. zapewnienia uczciwej kon-
kurencji i równych standardów 
socjalnych dla pracowników 
transportu w Europie. Pierw-
szą akcję w Regionie Gdańskim 
NSZZ „S” koordynuje Iwona 
Osenkowska (tel. 512-730-
-939), drugą Justyna Sumczyń-
ska-Grzymała (tel. 501-673-
-154). 
Więcej...>>

Zbieramy podpisy

Świadectwa, które już w najbliższy piątek odbiorą 
uczniowie, mogą mieć także dodatkową wartość – sty-
pendium z Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”, przezna-
czonego dla uzdolnionej i aktywnej młodzieży. Wręcze-
nie stypendiów nastąpi tradycyjnie pod koniec sierpnia. 
Regulamin i wniosek stypendialny można znaleźć na 
stronie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy...>>

Stypendia „S”

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/chojniccy-strazacy-swietowali-z-dziecmi
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rodzina-500-zostaly-dwa-tygodnie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-oswiatowej-solidarnosci-regionu-gdanskiego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-wywalczy-wolne-niedziele
http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/monet-renoir-delacroix-normandia-namalowana
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/vademecum-aktywnosci-seniora


CYTAT tygodnia

„Zamiast zapewnienia wzrostu, część neoli-
beralnych polityk zwiększyła nierówności (…) 

W sumie korzyści z części polityk, które są 
istotnym elementem agendy neoliberal-

nej, wydają się wyolbrzymione”

Jonathan Ostry, Prakash 
Loungani, David 

Furceri, ekonomiści 
Międzynarodowego 

Funduszu 
Walutowego, 

„Dziennik Gazeta 
Prawna”, 

17.06.2016 
r.

ZAPYTAJ prawnika

PRAWNE SKUTKI 
WYDZIEDZICZENIA

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

HANNA RUDOWICZ, z-ca przewodniczącego KZ 
NSZZ „S” w Makro Cash and Carry Polska

– Do „S” należę już 15 lat. Dołączyłam do Związku za 
namową kolegi, gdy rozpoczęłam pracę w Makro Cash 
and Carry Polska. W obecnej kadencji po raz pierwszy 
objęłam funkcję w komisji zakładowej i role się odwró-
ciły. Teraz to ja namawiam innych pracowników do 

wstąpienia do „S”. Przekonuję ich do korzyści, jakie daje w zakładzie pra-
cy duża i silna organizacja związkowa. Planuję udział w szkoleniu z roz-
woju Związku, aby jeszcze skuteczniej rozwijać naszą organizację.

HISTORIA tak było

Czerwiec 1976

iBiS NR 25 (276) 22 CZERWCA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

Poprzez wydziedziczenie osoby 
z kręgu spadkobierców ustawo-
wych (dzieci, małżonek, rodzice) 
są wykluczone od dziedziczenia, 
jak również tracą prawo do za-
chowku. Przyczyny wydziedzi-
czenia powinny być ujęte przez 
spadkodawcę w treści testamen-
tu i stanowią zamknięty katalog.

Spadkodawca może pozba-
wić uprawnionego do zachow-
ku, jeśli:
1. wbrew woli spadkodawcy po-

stępuje uporczywie w sposób 
sprzeczny z zasadami współ-
życia społecznego,

2. dopuścił się względem spad-
kodawcy albo jednej z naj-
bliższych mu osób umyślnego 
przestępstwa przeciwko życiu, 
zdrowiu lub wolności albo ra-
żącej obrazy czci lub,

3. uporczywie nie dopełnia wzglę-
dem spadkodawcy obowiąz-
ków rodzinnych.
Jeśli przyczyna uzasadniająca 

wydziedziczenie bądź w ogóle 

nie istniała, 
bądź też spad-
kodawca przeba-
czył przed sporzą-
dzeniem testamentu, 
wydziedziczenie jest nie-
ważne. Dowód przebaczenia 
spoczywa na wydziedziczonym. 
Dowód ten może być przeprowa-
dzony w jakikolwiek sposób prze-
widziany w kodeksie postępowa-
nia cywilnego.

Istotnym jest, że samo wydzie-
dziczenie danej osoby nie oznacza 
wykluczenia zstępnych wydziedzi-
czonego z kręgu uprawnionych 
do zachowku.

Przykładowo: wydziedziczając 
swego syna, który po założeniu 
własnej rodziny zerwał kontakt 
z rodzicami, jego uprawnienie do 
zachowku po rodzicach przejdzie 
na jego własne dzieci, jeżeli owe 
dzieci nie zostaną również for-
malnie wydziedziczone.

Stan prawny na 22.06.2016 r.
Maria Szwajkiewicz
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Pomnik na placu Czerwca 1976 
przed Urzędem Dzielnicy Ursus 
w Warszawie, autorstwa Leszka 
Nadstawnego.

Bezpośrednią przyczyną ro-
botniczych protestów w 1976 r. 
była drastyczna podwyżka cen 
żywności (np. mięsa o 70, a cu-
kru o 90 proc.), ogłoszona przez 
władze PRL 24 czerwca. Była to 
konsekwencja fatalnego stanu 
gospodarki wywołanego budo-
wą socjalizmu na kredyt przez 
ekipę Edwarda Gierka. Władze 
liczyły się z masowymi wystąpie-
niami ludności niezadowolonej 
z drakońskich podwyżek cen. 
W komendach wojewódzkich MO 
utworzono specjalne grupy śled-
czych, których zadaniem była 
inwigilacja potencjalnych inspira-
torów wystąpień. Wprowadzono 
tryb przyspieszony w postępo-
waniu przed sądami i kolegiami 
ds. wykroczeń, przygotowano 
wolne miejsca w aresztach. Straj-
ki rozpoczęła 25 czerwca załoga 
Zakładów Metalowych „Łucznik” 
w Radomiu. Przyłączyły się do niej 
inne zakłady pracy z Radomia, 
Płocka i Ursusa. Łącznie w czerw-
cu 1976 r. strajkowało ponad 80 
tys. pracowników na terenie 24 
województw. Protesty brutalnie 
spacyfikowano. Około tysiąca za-
trzymanych demonstrantów prze-
prowadzano przez tzw. ścieżki 
zdrowia. 60 osób skazano na kary 
więzienia od 2 do 10 lat. W wy-

niku protestów władze wycofały 
się z wcześniej wprowadzonych 
podwyżek. Być może ważniejszy 
był jednak inny skutek. Powstał 
Komitet Obrony Robotników, 
później przekształcony w Komitet 
Samoobrony Społecznej „KOR”. 
Współpracownicy komitetu, m.in. 
Zbigniew Romaszewski oraz Ja-
rosław i Lech Kaczyńscy, udzielali 
pomocy materialnej i prawnej 
poszkodowanym i represjonowa-
nym robotnikom. Tak rodziła się 
solidarność. A
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Zbliża się czas urlopów. Nie-
zależnie od zasobności portfela 
i wieku warto pomyśleć o odpo-
czynku, a także… podjęciu ży-
ciowego wyzwania. Jak wynika 
z naszej sondy, członkowie „S” 
to ludzie bardzo aktywni, którzy 
preferują aktywny wypoczynek 

od brzegu morza (windsurfing) aż
po górskie szczyty (wspinaczka). 
Szczegółowy przegląd sporto-
wych – i nie tylko – pasji gdańskich 
związkowców zaprezentujemy w 
najbliższym numerze „Magazynu 
Solidarność”. Więcej...>>

Wakacyjne wyzwania

Wakacje to dla uczniów i stu-
dentów nie tylko czas odpoczyn-
ku, ale także pracy sezonowej. 
Gdańska „S” zachęca młodzież 
do skorzystania latem z porad 
w zakresie prawa pracy. Dział 
Prawny Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” oferuje bezpłatne po-
rady – wystarczy przyjść do sie-
dziby Związku w Gdańsku przy 

ul. Wały Piastowskie 24, pok. 
106 (tel. 58 308 42 74, e-mail 
dzial.prawny@solidarnosc.gda.
pl) i pokazać ważną legitymację 
szkolną lub studencką. Warto 
skorzystać, aby wakacje nie ko-
jarzyły nam się później z wyko-
rzystaniem przez nieuczciwego 
pracodawcę. 

Więcej...>>

Porady dla studentów

Polacy będą zarabiać więcej. 
To wynik zarówno podniesienia 
płacy minimalnej do wysokości  
2 tys. zł brutto, jak i wprowadze-
nia minimalnej stawki godzino-
wej 12 zł brutto dla osób samo-
zatrudnionych i pracujących na 
umowę zlecenie. Projekt ustawy 
w tej drugiej kwestii Sejm przyjął 
21 czerwca. Obydwa rozwiąza-

nia mają wejść w życie 1 stycznia 
2017 roku. 

W Niemczech, które w 2015 r. 
przyjęły minimalną stawkę go-
dzinową w wysokości 8,5 euro, 
w ubiegłym roku przybyło 400 
tys. miejsc pracy. Czy w Polsce bę-
dzie podobnie? 

Więcej...>>

Wyższe zarobki

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/studencie-po-porade-prawna-przyjdz-solidarnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pokonac-siebie-z-szacunku-do-gor
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gus-wzrosly-wynagrodzenia-wzroslo-zatrudnienie
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