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

8 mln zł
Tyle wyniosą odprawy dla posłów i senatorów, którzy nie zdobyli ponownie mandatu. 
Każdy odchodzący parlamentarzysta otrzyma ok. 30 tys. zł.iBiS
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Śmierć związkowca
Tadeusz Chwałka, lider Forum 

Związków Zawodowych, zginął 
w wypadku samochodowym 11 li-
stopada br. Jako szef jednej z trzech 
reprezentatywnych central związ-
kowych wchodził w skład Komisji 
Trójstronnej, a ostatnio Rady Dia-
logu Społecznego. Więcej...>>

Kiszczak nie żyje
5 listopada zmarł Czesław Kisz-

czak, komunistyczny generał, szef 
MSW w PRL, jeden z autorów sta-
nu wojennego. W czerwcu 2015 r. 
został z tego powodu prawomoc-
nie skazany za udział w „związku 
przestępczym o charakterze zbroj-
nym”. Z uwagi na stan zdrowia 
nie wszczęto wykonania kary 2 lat 
pozbawienia wolności.

Strajk zawieszony
Związkowcy z PKP Cargo zawie-

sili do 9 grudnia strajk generalny. 
Liczą, że nowy rząd zmieni władze 
spółki na takie, które będą respekto-
wać prawa pracownicze i związko-
we. Utrzymano jednak pogotowie 
strajkowe i oflagowanie zakładów
w PKP Cargo. Więcej...>>

Święto Niepodległości
Podczas mszy świętych, oficjal-

nych uroczystości, biegów i parad 
niepodległości uczciliśmy 11 listo-
pada. Związkowców nie zabrakło 
m.in. w Gdańsku i Gdyni. 
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CZEKAJĄC 
NA POLITYKĘ MORSKĄ

Dużym sukcesem negocjacyj-
nym z władzami miasta może 
się pochwalić KM NSZZ „S” Pra-
cowników Oświaty i Wychowania 
w Gdyni. Związkowcom udało się 
uzyskać podwyżki wynagrodze-

nia dla pracowników administra-
cji i obsługi szkół w wysokości 
stu złotych brutto. Wyższe pen-
sje obowiązują już od początku 
obecnego roku szkolnego.

Więcej...>>

SUKCES OŚWIATY

ZDZISŁAWA HACIA, przewodnicząca 
KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdyni.

– Od 2009 r. nie było żadnych podwyżek. Dla-
tego to ogromny sukces. Tym większy, że pod-
wyższona została płaca zasadnicza. Wcześniej, 
jeśli były podwyżki, mieliśmy do czynienia z tzw. 
podwójnym ubruttowieniem, na czym tracił pra-

cownik. Cieszymy się, bo podwyżki dotyczą wszystkich pracowni-
ków administracji i obsługi, niezależnie od stanowiska, stażu pracy 
i kategorii zaszeregowania.

PRAWOekologiczny

Wygraj nagrody

Polityka morska państwa oraz 
nowy kształt dialogu społecznego 
zdominowały posiedzenie Zarzą-
du Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
9 listopada. Obecny był poseł Ja-
nusz Śniadek, który podziękował 
za poparcie w wyborach i obiecał, 
że będzie na forum parlamentu 
reprezentował sprawy pracowni-
cze i społeczne.

Związkowcy liczą, że powołanie 
nowego Ministerstwa Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
skoordynuje działania w tym sek-
torze gospodarki. Zdaniem Krzysz-
tofa Czerwińskiego z Politechniki 
Gdańskiej niezbędny jest powrót 

do dawnych wzorców szkolnictwa 
wyższego w dziedzinie projektowa-
nia statków oraz obrona terenów 
postoczniowych, które są przejmo-
wane przez firmy deweloperskie.
Przewodniczący „S” w Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa” Mirosław 
Piórek podkreślił, że podobnie jak na 
Zachodzie to strona społeczna wraz 
z menadżerami i ekspertami powin-
na proponować rozwiązania pro-
blemów. Dla Karola Guzikiewicza  
z „S” Stoczni Gdańskiej istotna 
jest reaktywacja szkolnictwa za-
wodowego oraz efektywne wy-
korzystanie funduszy unijnych. 
Więcej...>>

Błogosławio-
ny ks. Jerzy Po-
piełuszko został 
patronem gim-
nazjum w Wą-
glikowicach k. 
Kościerzyny. Uro-
czystość nadania 
imienia odbyła 
się 10 listopa-
da. Poprzedziła 
ją msza św. pod 
przewodnictwem 
bp. Ryszarda 
Kasyny, który 
dokonał poświęcenia nowego 
sztandaru szkoły. Gimnazjum im. 
ks. Popiełuszki w Wąglikowicach 
tworzy jeden zespół szkół razem 
ze szkołą podstawową, która już 
od 15 lat nosi imię NSZZ „S”. 
Placówka utrzymuje bliskie rela-
cje z Regionem Gdańskim, który 
podczas uroczystości 10 listopada 
reprezentowali m.in. przewod-

SZKOŁA IM. POPIEŁUSZKI

niczący ZRG NSZZ „S” Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący „S” 
w Porcie Gdańsk Edward Fortuna, 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa” 
Mirosław Piórek, Remontowa 
Shipbuilding Krzysztof Żmuda. 
Wyróżniający się uczniowie ode-
brali stypendia z Funduszu Sty-
pendialnego NSZZ „S”. 

Więcej...>>

Jakie bę-
dzie „nowe 
rozdanie”? 
Środowisko 
oświatowe inte-
resuje szczegól-
nie ustrój szkół 

i przyszłość gimnazjów. Sekcja 
pracowników oświaty Regionu 
Gdańskiego już w 2014 r. 
wystąpiła do ministerstwa 
edukacji z pismem ws. wspar-
cia funkconowania tych placó-
wek. Poczekajmy do ukonsty-
tuowania się nowego rządu, 
do zaprezentowania jego 
szczegółowego programu, do 
exposé nowej pani premier, 
w którym znajdą się zapewne 
fragmenty dotyczące edukacji. 
Poznajmy dokładnie cele, plan 
i harmonogram ewentualnych 
zmian. Liczymy, że wszystko 
rozpocznie się od dialogu, tym 
bardziej, że na tym polu nastą-
piło nowe otwarcie. Powstała 
Rada Dialogu Społecznego, 
której przewodniczącym został 
szef „S”. 

Dla oświatowej „S” jedną 
z najważniejszych kwestii jest 
refleksja nad ustrojem szkół.
Pamiętajmy, że szkoła to 
struktura długiego trwania. 
Kilkanaście lat, które minęło 
od reformy edukacji w 1999 
r. to wcale nie zbyt długi czas 
na ocenę funkcjonowania 
trójstopniowego modelu 
edukacji, tym bardziej, że 
po drodze rządy SLD i PO 
dokonały poważnych zmian 
w tym systemie. Będzie nas 
też interesowała dyskusja nad 
nową podstawą programową, 
zwłaszcza tą dotyczącą historii 
i wychowania patriotycznego. 
Przy obecnym rozwiązaniu 
3+1 nauka historii kończy się 
już po 1 roku szkoły ponad-
gimnazjalnej. Czy to właściwe?

Pamiętajmy również  
o sprawach bytowo-finanso-
wych. Rok 2016 jest czwar-
tym z rzędu, w którym płace 
nauczycieli nie wzrosną. Mamy 
nadzieję, że celem zmian, 
wypracowanych w porozumie-
niu z samorządami, rodzicami 
i pracownikami szkół, będzie 
szkoła przyjazna i efektywna. 

Wojciech Książek

ZACZĄĆ  
OD DIALOGU

Naszym
ZDANIEM

Wystarczy wysłać maila z odpowie-
dzią na jedno z trzech pytań, by 
wziąć udział w losowaniu nagród 
w naszym konkursie ekologicznym! 
Pytania dotyczą tematów, które 
podejmowaliśmy na łamach „Ma-
gazynu Ekologicznego” w „Maga-
zynie Solidarność”. Zapraszamy do 
udziału w zabawie! Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sukces-gdynskiej-oswiaty
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-zyje-przewodniczacy-forum-zwiazkow-zawodowych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/strajk-w-pkp-cargo-zawieszony-9-grudnia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wyslij-maila-wygraj-nagrody
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-czekajac-na-polityke-morska-panstwa
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ksiadz-jerzy-popieluszko-patronem-gimnazjum-w-waglikowicach


CYTAT tygodnia

Najcenniejszą rzeczą dla narodu jest wolne, 
suwerenne i niepodległe państwo, ale to działa 

też i w drugą stronę – najcenniejszą rzeczą 
w państwie jest naród, który ma poczucie 

wolności, który jest niezłomny w dąże-
niu do tego, by swoje niepodległe 

i suwerenne państwo utrzymać 
i mieć. Tacy właśnie jesteśmy 

my, Polacy, od pokoleń.
Prezydent  

Andrzej Duda  
w przemówieniu 

z okazji Święta 
Niepodległo-

ści, 11 XI 
2015 r.HISTORIA tak było

11 LISTOPADA W PRL

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA DŁUGI SPADKOWE 
(cz. 2)

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JAN BANASZAK, przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Chojnicach

– Do Związku należę od czasu ukończenia szkoły. 
Dlaczego się na to zdecydowałem? Lubię pomagać, 
coś robić, aktywnie działać. To chyba cecha charak-
terologiczna. W mojej rodzinnej miejscowości przez 

jedenaście lat prowadziłem drużynę sportową. W ten sposób realizo-
wałem swoją potrzebę działania. Może to był pierwszy bodziec?

iBiS NR 45 (244) 12 LISTOPADA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

W przypadku odpowiedzialno-
ści spadkobierców z dobrodziej-
stwem inwentarza podstawowe 
znaczenie ma rzetelne ustalenie 
stanu majątku spadkowego.

Przed zmianą przepisów stan 
majątku spadkowego ustalał 
odpłatnie komornik sądowy; 
niekiedy koszty sporządzenia in-
wentarza były wysokie (np. jeśli 
potrzebna była opinia biegłego 
rzeczoznawcy).

Nowe przepisy wprowadzają 
alternatywny dla spisu inwenta-
rza, wykaz inwentarza o cha-
rakterze prywatnym. Wykaz in-
wentarza może być sporządzony 
zarówno przez spadkobiercę, jak 
i zapisobiercę windykacyjnego 
oraz wykonawcę testamentu. 
W wykazie inwentarza z należytą 
starannością ujawnia się przed-
mioty należące do spadku oraz 
przedmioty zapisów windykacyj-
nych, z podaniem ich wartości we-
dług stanu i cen z chwili otwarcia 

spadku oraz 
długi spadko-
we i ich wysokość 
również według sta-
nu z chwili otwarcia 
spadku.

Sporządzony przez spad-
kobiercę, zapisobiercę windy-
kacyjnego lub wykonawcę testa-
mentu wykaz inwentarza składa 
się w sądzie spadku lub w sądzie, 
w którego okręgu zamieszkuje 
składający albo przed notariu-
szem.

Poprzez złożenie wykazu in-
wentarza rozpoczyna się postępo-
wanie konwokacyjne polegające 
m. in. na zgłaszaniu przez wierzy-
cieli swoich należności przeciwko 
spadkodawcy, zgłaszaniu przez 
spadkobierców i osób uprawnio-
nych do zachowku przedmiotów 
należących do spadku, przedmio-
tów zapisów windykacyjnych.
Stan prawny na 10.11.2015r.

Maria Szwajkiewicz

Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego NSZZ „S” zaprasza wszystkich 
członków Związku do udziału w szkoleniach stacjonarnych (Gdańsk) i wy-
jazdowych (Jastrzębia Góra) w najbliższych tygodniach. Zgłoszenia pod 
nr tel. 0 58 308-42-76 lub mailowo: dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

Nowe szkolenia

Mobbing (Gdańsk) 13 listopada 2015 r.

Jak korzystać z prawa (Jastrzębia Góra) 
– weekendowe szkolenie dla oświaty

20-22 listopada 2015 r.

Rozwój Związku (Jastrzębia Góra) 20-22 listopada 2015 r.
Zakładowe Komisje Rewizyjne (Gdańsk) 26-27 listopada 2015 r.

Szkolenie dla Przewodniczących (Jastrzębia 
Góra)

1- 3 grudnia 2015 r.

Kodeks pracy 2016 (Jastrzębia Góra) 1- 3 grudnia 2015 r.

Szkolenie Skarbników (Gdańsk) 11 grudnia 2015 r.

Mobbing (Gdańsk) 14 grudnia 2015 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
(Gdańsk)

17 grudnia 2015 r. 

Przewodniczący ZRG NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla i sekretarz Pre-
zydium ZRG Bogdan Olszewski 
będą reprezentować gdańską „S” 
w Wojewódzkiej Radzie Dialogu 
Społecznego, która najpewniej 

powstanie jeszcze w grudniu br. 
Taką uchwałę przyjął 9 listopada 
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S”. W składzie WRDS znajdą się 
również reprezentanci Regionów 
Słupskiego i Elbląskiego NSZZ „S”.

Historyczne – tak można 
określić widowiskowe wodowa-
nie boczne, które odbyło się 7 
listopada w stoczni Remonto-
wa Shipbuilding. Po pierwsze, 
na wodę trafił wyjątkowy statek
– trzymasztowy żaglowiec „El-
-Mellah” („Żeglarz’), który bę-
dzie służył marynarce wojennej 

Algierii do celów szkoleniowych i 
reprezentacyjnych. Po drugie, był 
to tysięczny statek zwodowany w 
stoczni Remontowa Shipbuilding 
(dawnej Stocznia Północna im. 
Bohaterów Westerplatte), która 
w tym roku obchodzi 70-lecie ist-
nienia. Gratulacje!

Powstanie europejska baza 
kompetencji, umiejętności, kwa-
lifikacji i zawodów sektora okrę-
towego. Dane mają być dostępne 
od 1 stycznia 2017 r. – Baza zawie-
rać będzie minimalne wymagania 
dla 221 zawodów z 28 sektorów i 
umożliwi rekrutowanie pracowni-
ków we wszystkich krajach nale-
żących do UE – wyjaśnia Krzysztof 
Żmuda, przewodniczący „S” w 
Remontowa Shipbuilding, który 
jako wiceprzewodniczący Sekcji 
Krajowej Przemysłu Okrętowego 
wziął udział w obradach Euro-
pejskiego Sektorowego Komite-
tu Dialogu Społecznego Sektora 
Okrętowego 27–28 października 

w Brukseli. – Dialog społeczny 
jest normą w Europie. Na forum 
Unii Europejskiej współpracują 
ze sobą związkowcy, pracodawcy 
i eksperci. Niestety, często brak 
przedstawicieli polskich władz 
– wyjaśnia Krzysztof Żmuda.

Więcej...>>

Okrętowcy w UE

Tysiąc wodowań!

NOWA RADA DIALOGU 

W okresie PRL święto niepod-
ległości 11 listopada było niele-
galne. Zastąpiono je świętowa-
niem 22 lipca rocznicy wydania 
manifestu PKWN. Pierwsze duże 
społeczne manifestacje w Świę-
to Niepodległości odbyły się 11 
listopada 1978 r. Inicjatorem tej 
nowej formy działalności opo-
zycyjnej był Ruch Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela na czele 
z Wojciechem Ziembińskim, Lesz-
kiem Moczulskim i Andrzejem 
Czumą. Marsze odbyły się Krako-
wie, Warszawie i Gdańsku, przed 
pomnikiem króla Jana III Sobie-
skiego. Organizatorami byli m.in. 
Aleksander Hall, Dariusz Kobzdej 
i Tadeusz Szczudłowski. Podob-
ne pochody w kolejnych latach 
były brutalnie rozpędzane przez 
ZOMO. Jedynie w latach 1980 
i 1981 władze wydały zezwolenie 
na manifestacje „S” w dniu 11 li-
stopada. Dopiero po rozpoczęciu 
rozmów Okrągłego Stołu, decyzją 
Sejmu 15 lutego 1989 r. przywró-

cono Narodowe Święto Niepod-
ległości 11 listopada. Z roku na 
rok obchodzimy je coraz liczniej 
i radośniej, w Gdańsku m.in. pod-
czas Parady Niepodległości, która 
kończy się… przed pomnikiem 
Jana III Sobieskiego.
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-czekajac-na-polityke-morska-panstwa
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