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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

W handlu „na plusie”
Najnowszy raport Głównego 

Urzędu Statystycznego podaje, że 
w 2018 roku powstało 150 tys. no-
wych miejsc pracy w handlu. Jest to 
jedna piąta wszystkich nowo utwo-
rzonych etatów w naszym kraju. 
Ograniczenie handlu w niedziele 
nie miało więc negatywnego wpły-
wu na liczbę miejsc pracy w tym 
sektorze gospodarki. Z danych GUS 
wynika również, że w ubiegłym roku 
w sektorze handel i naprawa pojaz-
dów liczba nowych miejsc pracy 
przewyższyła liczbę zlikwidowa-
nych etatów o 60 tys. Więcej...>>

Koniec zmiany czasu 
Od 2021 r. na terenie Unii Euro-

pejskiej nie będzie się przestawiać 
zegarków. 26 marca podczas głoso-
wania nad zniesieniem zmiany cza-
su w 2021 roku za opowiedziało się 
410 europosłów, przeciw 192, a 51 
wstrzymało się od głosu. Tymczasm 
najbliższa zmiana czasu już z 30 na 
31 marca. Godzinę 2 zmienimy na 3. 
Spać będziemy o godzinę krócej.

Prowokacja 
czy głupota?

2 kwietnia przypada kolejna 
rocznica śmierci Jana Pawła II. W Eu-
ropejskim Centrum Solidarności, 
którego zadaniem jest propago-
wanie wartości NSZZ „Solidarność”,  
zostanie zorganizowana dyskusja 
na temat „Jeden partner/ka przez 
całe życie, czy co tydzień jeden/
jedna?” z inicjatywy Stowarzysze-
nia na rzecz Osób LGBT Tolerado. 
W obliczu nieliczenia się z uczucia-
mi ludzi, dla których „Solidarność” 
i Jan Paweł II są wciąż ważne, trze-
ba sobie zadać pytanie, czy ludzie 
którzy kierują ECS są głupi czy tak 
zadufani w sobie, że świadomie 
profanują słowo „Solidarność”? 

Serdecznie Państwa prosimy 
o przekazanie 1 procenta podatku 

dochodowego na rzecz Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy. 

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

Będzie protest przed urzędami 
wojewódzkimi

W związku z brakiem satysfak-
cjonującego wyniku negocjacji 
pomiędzy NSZZ „Solidarność” a 
rządem w sprawie realizacji postu-
latów „S” na 4 kwietnia 2019 r. na 
godzinę 15 zaplanowano przepro-
wadzenie pikiet protestacyjnych 
pod urzędami wojewódzkimi w 
całym kraju. 

NSZZ „S” domaga się m.in. 
podwyżek w sferze �nansów pu-
blicznych, proporcjonalnie do już 
realizowanego wzrostu wyna-
grodzeń w sferze mundurowej, 
krajowej administracji skarbowej 
czy też celników, wprowadzenia 
kryterium stażowego uprawnia-
jącego do przejścia na emeryturę 
bez względu na wiek, odmrożenia 
wskaźnika naliczania zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, 

Od 20 marca trwa akcja ulot-
kowo-informacyjna Castorama 
Polska Sp. z o.o. przeprowadzana 
przez NSZZ „Solidarność”. Organi-
zatorom chodzi o informowanie 
pracowników sklepów Castoramy 
o ich prawach, a także o pozyski-
wanie nowych członków Związku 
we wszystkich sklepach na terenie 
Polski. Przedstawiciele regional-
nych i krajowych struktur „S” roz-
dając ulotki rozmawiają z pracow-
nikami Castoramy o korzyściach 
wynikających z przynależności do 
Związku.

W Regionie Gdańskim akcję 
przeprowadzono 20 marca 2019 
r. przy trzech sklepach Castorama: 
w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 
oraz w dzielnicy Osowa, a także w 
Rumi. Pracownicy Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” przy wsparciu 
członków „S” z trójmiejskich skle-
póiw Makro Cash & Carry, rozdawa-
li pracownikom ulotki, rozmawiali 
z nimi oraz częstowali krówkami 
w papierkach z napisem NSZZ „So-
lidarność” w Castorama Polska.

– Zależy nam na tym, żeby 
uświadomić wszystkim pracow-

nikom, że u nas też może być 
podobnie jak w Wielkiej Brytanii 
gdzie pracodawca liczy się z pra-
cownikami i płaci należycie, ale 
musimy zbudować silną „Solidar-
ność”. W sile kilku tysięcy człon-
ków Związku będziemy mieli 
realny wpływ na zmiany w �rmie.
Pracownicy zaczynają otwierać 
oczy i dostrzegać, że warto zawal-
czyć o siebie i poprawę warunków 
pracy i płacy! – twierdzi Wojciech 
Kasprzyk, przewodniczący Komisji 
Zakładowej  NSZZ „S” w Castorama 
Polska Sp. z o.o.

Ze wstępnych wyników refe-
rendów, które napływają do Rady 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku wynika, że nauczycie-
le i pracownicy oświaty poparli w 
zdecydowanej większości strajk. 
26 marca br. odbyło się zebranie 
Sztabu Protestacyjno-Strajko-
wego Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 

rozwiązań zabezpieczających 
przed wzrostem cen energii oraz 

funkcjonowania przedsiębiorstw 
energochłonych, niewliczania do 
minimalnego wynagrodzenia do-
datków za wysługę lat, wprowa-
dzenia pluralizmu związkowego 
w służbach mundurowych, zwol-
nienia z podatku dochodowego 
składek związkowych. Nadal nie 
podniesiono kwoty wolnej od po-
datku.

– Z zadowoleniem przyjmuje-
my realizowane już i zapowiadane 
transfery socjalne wzmacniające 
polską rodzinę, ale oczekujemy 
realizacji postulatów dotyczących 
sytuacji pracowników – czyta-
my w komunikacie wydanym 21 
marca 2019 r., podpisanym przez 
Krzysztofa Doślę, przewodniczą-
cego ZRG NSZZ „S”.
Więcej...>>

Ogólnopolska akcja w Castoramie

Większość nauczycieli za strajkiem
w Gdańsku. Przedstawione zostały 
kolejne dokumenty konieczne do 
akcji protestacyjnej oraz kalenda-
rium protestu. 

Po deklaracjach rządu o bardzo 
dobrej kondycji budżetu i optymi-
stycznym budżecie na 2019 rok 
nadszedł czas na pochylenie się 
nad kondycją zawodu nauczycie-
la, a przede wszystkim na jej �nan-
sowej stronie.  Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/popyt-na-prace-w-iv-kwartale-2018-roku-wskazuje-ze-w-handlu-na-plusie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bedzie-protest
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wiekszosc-nauczycieli-za-strajkiem


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

717,8 tysięcy
Tyle nowych miejsc pracy utworzono w 2018 roku

WYDARZYŁO SIĘ
 25.03.1977 r.  

Założono Ruch 
Obrony Praw Czło-
wieka i Obywatela 
(ROPCiO).

 27.03.997 r.  
Biskup praski 
Wojciech dokonał 
masowego chrztu 
mieszkańców 
Gdańska.

 28.03.1996 r. 
W Gdańsku roz- 
począł się proces 
oskarżonych 
o sprawstwo 
kierownicze śmierci 
44 osób w grudniu 
1970 r. na Wybrzeżu. 

Skazani za strajk
HISTORIA 1982
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Unia (Europejska) jest – i musi pozostać – silnym związkiem, ale wy-
łącznie państw narodowych.

Lech Kaczyński, prezydent RP

PRAWNIK INFORMUJE

30 marca 1982 r. Sąd Marynar-
ki Wojennej w Gdyni w składzie: 
sędzia kmdr ppor. Andrzej Grzy-
bowski – przewodniczący, kpt. 
Andrzej Sałański i por. Aleksander 
Głowa, w trybie doraźnym skazał 
ośmiu pracowników Portu Gdań-
skiego za udział w najdłuższym 
w Regionie Gdańskim strajku po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
(13–19 grudnia 1981 r.). 

Skazano  Rudolfa Zająca na 
6,5 roku więzienia, Eugeniusza 
Szymeckiego i Andrzeja Micha-
łowskiego na 5 lat, Czesława No-
waka na 4,5 roku, Wiesława Wi-
ka-Czarnowskiego, Marka Opasa 
i Romana Sulewskiego na 3 lata 
oraz Gintera Albrechta na 1 rok 
pozbawienia wolności. „Będąc 
członkami Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Centrum 
Techniki Wytwarzania Przemysłu 
Okrętowego w Zarządzie Portu 
Gdańsk, który został zmilitaryzo-

wany, zorganizowali i kierowali 
strajkiem załogi” – oskarżał woj-
skowy prokurator por. Andrzej 
Fing. 

Trzej pozostali organizatorzy 
strajku w gdańskim porcie zostali 
aresztowani i skazani później. 

Antoni Grabarczyk został 
zatrzymany w maju 1982 r. We 
wrześniu został skazany na 7,5 
roku więzienia. Stanisława Jarosza 
(przywódcę strajku) aresztowano 
w sierpniu 1982 r., w październiku 
otrzymał wyrok 4 lat pozbawienia 
wolności. Mariana Świtka areszto-
wano w lutym 1983 r., a skazano 
w październiku 1983 r. na 6 lat 
więzienia. Alinie Sopuszyńskiej 
postępowanie karne sąd warun-
kowo umorzył na 2 lata, a Mariana 
Podgórskiego uniewinnił. 

Ci prokuratorzy i sędziowie, 
dzisiaj zapewne pełnymi garścia-
mi czerpią z wolności, krtórą nie 
tak dawno zwalczali.

Jednym z elementów „piątki Ka-
czyńskiego” są emerytury plus, czyli 
taka trzynastka dla emerytów. 26 
marca rząd premiera Mateusza Mo-
rawieckiego przyjął projekt ustawy 
o świadczeniu Emerytura plus. Bę-
dzie to dodatkowe, trzynaste świad-
czenie dla emerytów i rencistów, 
wypłacane od 1 maja 2019 r. Po 
potrąceniu podatku dochodowe-
go seniorzy dostaną 888,25 zł. Aby 
otrzymać Emeryturę plus nie trzeba 
składać żadnych wniosków.

– To jest pewien wyraz ogromnej 
wdzięczności, to nie jest prezent. 

Dzisiejsi emeryci są również autora-
mi sukcesu gospodarczego Polski. 
W solidarności międzypokolenio-
wej widzę sens działań społecznych 
– powiedział premier Morawiecki.

Do otrzymania Emerytury plus 
uprawnionych jest 9,8 mln osób. Na 
s�nansowanie tych dodatkowych
emerytur potrzeba 10,8 mld zł. Inny-
mi elementami „piątki Kaczyńskiego” 
jest rozszerzenie 500 plus na pierw-
sze dziecko, zerowy PIT dla pracow-
ników do 26 roku życia, obniżenie 
podatku PIT do 17 proc., oraz reakty-
wacja komunikacji lokalnej.

Emerytura plus

PYTANIE TYGODNIA
Jaka jest sytuacja pracowników przy 
mniejszym bezrobociu?

DOROTA ZIELIŃSKA, przewodnicząca Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” w Narodowym Muzeum 
Morskim w Gdańsku

– Naszą największą bolączką są zarobki. Większość 
z nas otrzymuje minimum krajowe, w którym zawarte są 
i premie i wysługa lat – razem jest to 2250 zł brutto. W 
ubiegłym roku mieliśmy jedne z najniższych uposażeń 
spośród muzeów podległych Ministerstwu Kultury. Nic 

dziwnego, że w Muzeum brakuje pracowników, bo wszyscy od nas od-
chodzą. Nasi dobrzy pracownicy, dobrzy specjaliści odchodzą do Muzeum 
Gdańska, do Muzeum II Wojny Światowej i wielu innych, bo z tego, co tu 
zarabiamy, nie można się utrzymać. Dawniej muzea ministerialne były do-
brze uposażone. Dzisiaj zdecydowanie wyższe zarobki są w placówkach 
muzealnych utrzymywanych przez miasto. 

W wyniku dokonanej w 2016 
roku nowelizacji ustawy Prawo 
bankowe, wprowadzono nowy 
typ rachunku bankowego – ra-
chunek rodzinny. 

Rachunek rodzinny jest rachun-
kiem zwolnionym od egzekucji - 
komornik nie może dokonać jego 
zajęcia, zatem środki znajdujące 
się na tym rachunku są zabezpie-
czone przed egzekucją.

Zgodnie z przepisem art. 49 ust. 
4 Prawa bankowego rachunki ro-
dzinne mogą być prowadzone wy-
łącznie dla osób �zycznych, którym
przyznano niepodlegające egzeku-
cji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz 
inne kwoty, o których mowa w art. 
833 § 6 i 7 ustawy Kodeks postępo-
wania cywilnego, to jest:
 świadczenia pieniężne wy-

płacane w przypadku bezsku-
teczności egzekucji alimentów, 
świadczenia rodzinne, dodatki 
rodzinne, pielęgnacyjne, po-
rodowe, dla sierot zupełnych, 
zasiłki dla opiekunów,

 świadczenia z pomocy społecz-
nej, świadczenia integracyjne 
oraz świadczenie wychowaw-
cze,

 świadczenia, dodatki i inne 
kwoty przyznane na podstawie 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej,

 środki �nansowe na utrzyma-
nie lokalu mieszkalnego w bu-
dynku wielorodzinnym lub 
domu jednorodzinnego, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy za-
stępczej.
Rachunki rodzinne mogą pro-

wadzić także, na analogicznych 
zasadach, na rzecz swoich człon-
ków spółdzielcze kasy oszczędno-
ściowo-kredytowe. Na rachunek 
ten nie mogą wpływać alimenty, 
wynagrodzenie za pracę, renta/
emerytura itp.
Stan prawny na 27.03.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Rachunek rodzinny wolny 
od zajęć komorniczych

Minister Finansów wydłużył 
termin złożenia zeznania podat-
kowego CIT-8 za 2018 r. do 31 paź-
dziernika 2019 r. Rozporządzenie 
w tej sprawie weszło w życie 23 
marca 2019 r. 

Rozporządzenie obejmuje po-
datników, których rok podatkowy 
rozpoczął się po 31 grudnia 2017 

CIT-8 do 31 października 2019 r.
r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 
r. Dotyczy osób osiągających wy-
łącznie dochody wolne od podat-
ku, które nie mają obowiązku w 
roku podatkowym – za który ma 
być złożone zeznanie – do sporzą-
dzenia określonych deklaracji lub 
informacji wskazanych w ustawie 
o PIT. Więcej...>> 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/cit-8-31-pazdziernika-2019-r
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