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W GABLOTCE!

Rynek pracy stabilny
W lutym br. spadła liczba osób 

bezrobotnych zarejestrowanych 
w urzędach pracy w kraju. Stopa 
bezrobocia wynosi 6,1 proc. w skali 
kraju. Lutowa stopa bezrobocia na 
Pomorzu (5,2 proc.) nie zmieniła się 
i pozostaje najniższą jaką osiągnię-
to od 1991 r. w Polsce. 

Grass zamiast 
Jankowskiego

Dla obecnych radnych miasta 
Gdańska były esesman jest god-
ny tego, aby szczycić się tytułem 
honorowego obywatela Gdańska. 
Natomiast ci sami radni, w imię 
wolności i demokracji, naruszając 
Konstytucję RP, a także kodeks cy-
wilny, odbierają ten tytuł człowie-
kowi, który dla Gdańska bardzo 
dużo zrobił. Takiemu stanu rzeczy 
sprzeciwia się Sekcja Emerytów 
i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego, wystoso-
wując pismo skierowane m.in. do 
prezydent Gdańska. Więcej...>>

Piątka plus
W Gdańsku „piątka Kaczyńskie-

go” została zamieniona na „piątkę 
plus”. Do 500+ na pierwsze dziec-
ko, „trzynastą” emeryturę w 2019 
r., brak PIT-u dla osób do 26. roku 
życia, przywrócenie lokalnych po-
łączeń autobusowych oraz obniże-
nie kosztów pracy dołożono jesz-
cze kwestię wolności. Więcej:...>>

38 lat„Tygodnika 
Solidarność”

3 kwietnia 1981 roku ukazał się 
pierwszy numer „Tygodnika Soli-
darność” w nakładzie 500 tysięcy 
egzemplarzy. Było to pierwsze po 
wojnie pismo niezależne od ko-
munistycznego reżimu. 

Serdecznie Państwa prosimy 
o przekazanie 1 procenta podatku 

dochodowego na rzecz Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy. 

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

4 kwietnia pikietujemy 
przed Urzędem Wojewódzkim Przez ostatnie 

lata wielokrotnie 
podkreślaliśmy, 
że dzięki narzę-
dziom politycz-
nym „Solidarność” 
zrealizowała wie-

le ważnych postulatów pracowni-
czych i społecznych.

Przywrócenie wieku emery-
talnego, ograniczenie handlu 
w niedziele, likwidacja „syndromu 
pierwszej dniówki”, ustalenie mi-
nimalnej stawki godzinowej, zna-
czący wzrost płacy minimalnej, 
lepsze prawa dla zatrudnionych na 
czas określony…, to tylko niektóre 
z sukcesów naszego Związku, któ-
re narzędziami politycznymi osią-
gnęliśmy w ostatnich 3 latach.

Niestety od wielu miesięcy ta 
sytuacja diametralnie się zmieniła. 
Rząd Zjednoczonej Prawicy nie tyl-
ko nie prowadzi dialogu, ale pod 
presją protestów różnych grup 
zawodowych przestał realizować 
swój wyborczy program. W tym 
szczególnie w zakresie wzrostu 
wynagrodzeń dla pracowników 
budżetówki, braku kryterium sta-
żowego uprawniającego do przej-
ścia na emeryturę bez względu na 
wiek, odmrożenia kwoty bazowej 
naliczania zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, niewlicza-
nia do płacy minimalnej dodatku 
stażowego oraz systemowych 
regulacji cen energii i wsparcia 
dla przedsiębiorstw energochłon-
nych.

Za sprawą rządu skończył się 
w Polsce czas negocjacji i dialogu, 
zaczął czas protestów.

Pierwszy z nich odbędzie się 
już 4 kwietnia o godz. 15.00 przed 
urzędami wojewódzkimi w całej 
Polsce. Nie tylko związkowcy, ale 
też wszyscy pracownicy, których 
dotyczą zgłaszane przez „Solidar-
ność” postulaty, będą mogli pod-
jąć walkę o swoje prawa.

Apeluję o czynny i liczny udział. 
Tylko w taki sposób możemy 
zmusić rząd, aby powrócił do kon-
struktywnego dialogu i realizacji 
swoich wyborczych deklaracji.

Piotr Duda

Protest zamiast 
dialogu

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” postanawia w ramach 
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej 
NSZZ „S” przeprowadzić 4 kwietnia 
2019 r. od godz. 15.00 pikietę przed 
Urzędem Wojewódzkim w Gdań-
sku. Tej treści uchwała wraz z ape-
lem do członków związku o udział 
w pikiecie została jednogłośnie 
przyjęta przez związkowych lide-
rów podczas poniedziałkowych 
obrad ZRG NSZZ „S”.

Przyczyny protestu i przebieg 
negocjacji z rządem przedstawił 
przewodniczący ZRG Krzysztof 
Dośla, który jest członkiem jed-
nego z dwóch zespołów negocja-
cyjnych powołanych do rozmów 
z rządem. W grudniu ubiegłego 
roku NSZZ „Solidarność” sformu-
łowała kilka postulatów, które 
skierowała do obecnie rządzącej 
ekipy. Przedstawiciele NSZZ „So-
lidarność” uczestniczyli w dwóch 

turach negocjacji z rządem 11 
lutego i 19 marca, które jednak 
nie przyniosły jednak żadnych za-
sadniczych rozstrzygnięć. Dlatego 
Związek w całym kraju przeprowa-
dzi 4 kwietnia pikiety przed urzę-
dami wojewódzkimi.

O przebiegu przygotowania 
do akcji strajkowej w Oświacie 
poinformował przewodniczący 
regionalnej oświatowej „S” Woj-
ciech Książek. W większości szkół 
na terenie naszego regionu, w pla-
cówkach gdzie funkcjonuje „So-
lidarność” przeprowadzono refe-
rendum strajkowe, co powoduje, 
że jeśli nie dojdzie do podpisania 
porozumienia z rządem, nauczy-
ciele z „S” przystąpią do strajku . 
Wojciech Książek podziękował 
prawnikom z Biura Zarządu Re-
gionu za opiekę prawną, w trakcie 
przeprowadzania procedur przy-
gotowujących do protestu. 

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO

Wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich wyraził zgodę na cyklicz-
ne organizowanie zgromadzeń 
przez Organizację Międzyzakłado-
wą NSZZ „Solidarność” w Stoczni 
Gdańskiej. Chodzi tu o cały plac 
Solidarności wokół pomnika Pole-
głych Stoczniowców.

Od bieżącego roku, przez kolej-
ne trzy lata każdego 10 kwietnia, 3 
maja, 4 czerwca, 14 sierpnia oraz 
11 listopada KM NSZZ „S” Stoczni 
Gdańskiej będzie gospodarzem 
uroczystości pod pomnikiem. 
Pozwolenie wojewody dotyczy 
godzin od 6 do 22 każdego tego 
dnia. Jak czytamy w zezwoleniu 
wojewody, celem każdego z cy-
klu zgromadzeń będzie uczczenie 
doniosłych i istotnych dla historii 
Rzeczypospolitej Polskiej wyda-
rzeń w formie zgromadzenia sta-
cjonarnego. – Zdecydowaliśmy się 
na takie działanie, ponieważ plac 
pod pomnikiem stał się areną poli-
tyczną.  Nieprawdą jest, że chcemy 

Plac Solidarności bez polityki

zablokować 4 czerwca. Chcemy 
odkłamać ten dzień. Zależy nam, 
żeby pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców nie było żadnych 
wystąpień politycznych. Mogą 
być lekcje historii dla młodzieży – 
mówi Karol Guzikiewicz, wiceprze-
wodniczący Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej oraz radny PiS Sejmiku 
Województwa Pomorskiego.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/radni-gdanska-zadecydowali-esesman-ginter-grass-tak-ks-pralat-henryk-jankowski-nie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/konwencja-pis-piatka-plus-w-gdansku


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

25 lat
Od tylu lat ukazuje się „Magazyn Solidarność”, pismo Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Wyszło już 275 numerów. Pierwszy 
numer ukazał się w kwietniu 1994 roku.

WYDARZYŁO SIĘ
 1.04.1579 r.  

Król Stefan Batory 
założył Uniwersy-
tet Wileński.

 1.04.1930 r.  
PLL LOT urucho-
miły pierwsze 
połączenie mię-
dzynarodowe.

  5.04.1573 r.  
Otwarto pierwszy 
warszawski stały 
most na Wiśle.

Jan Paweł II
HISTORIA 2005
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Niektóre rodzaje prawdy są kłamstwem i te właśnie się cieszą najwięk-
szym uznaniem.

Jack London, amerykański pisarz

PRAWNIK INFORMUJE

2 kwietnia 2005 r. o godz. 
21.37 zmarł Jan Paweł II w 9666 
dniu swojego ponty�katu.

Abp Karol Wojtyła został 263 na-
stępcą św. Piotra 16 października 1978 
r. (po raz pierwszy od blisko 500 lat pa-
pieżem nie został Włoch!). Jan Paweł II 
odbył 104 pielgrzymki, w tym 9 do 
Polski, odwiedzając 129 krajów. Dwu-
krotnie przybył na Pomorze – w 1987 
r. odwiedził Gdynię i Gdańsk, w 1999 
r. Sopot i Pelplin. Podczas pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 
1979 r. Ojciec Święty wypowiedział 
na pl. Zwycięstwa w Warszawie słowa, 
które poruszyły cały kraj: „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 
Ziemi!”. 

Rok później zdarzył się Sier-
pień ’80. 15 stycznia 1981 r. Jan 
Paweł II przyjął w Watykanie o�-
cjalną delegację Związku. W cza-
sie audiencji 11 listopada 2003 r. 
Ojciec Święty tak mówił do związ-
kowców z „Solidarności”: „Władza 
przechodzi z rąk do rąk, a robot-
nicy, rolnicy, nauczyciele, służba 
zdrowia i wszyscy inni pracownicy, 

bez względu na to, kto sprawuje 
władzę w kraju, oczekują pomocy 
w obronie ich słusznych praw. Tu 
nie może zabraknąć Solidarności”. 

Ten swoisty testament Jana 
Pawła Wielkiego staramy się reali-
zować codziennie. 

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się 
8 kwietnia 2005 r. W uroczysto-
ściach pogrzebowych na placu św. 
Piotra uczestniczyło ok. 300 tysięcy 
wiernych, a w całym Rzymie zgro-
madziło się 5 mln ludzi, w tym ok. 
1,5 mln Polaków. Wielu zgroma-
dzonych miało transparenty Santo 
Subito („święty natychmiast”). 

13 maja 2005 papież Bene-
dykt XVI zezwolił na rozpoczęcie 
procesu beaty�kacyjnego Jana
Pawła II, udzielając dyspensy od 
pięcioletniego okresu oczekiwa-
nia od śmierci kandydata, jaki jest 
wymagany przez prawo kanonicz-
ne. 1 maja 2011, w Święto Miło-
sierdzia Bożego, nastąpiła beaty�-
kacja Jana Pawła II, a 27 kwietnia 
2014 roku kanonizacja papieży 
Jana Pawła II i Jana XXIII.

Ulga na dziecko podlega odli-
czeniu w zeznaniu podatkowym 
podatnika w wysokości:
 1112,04 zł na rok na dziecko, 

przy odliczeniu na pierwsze i 
drugie dziecko,

 2000,04 zł na rok na trzecie 
dziecko,

 2700 zł na rok na dziecko, przy 
czwórce lub większej liczbie 
dzieci.
Rodzice wychowujący i spra-

wujący opiekę nad dzieckiem 
mogą zastosować ulgę rodzinną w 
swoim rocznym rozliczeniu podat-
kowym, o ile będzie to deklaracja 
PIT-37 lub PIT-36. Ulga na dziecko 
jest przyznawana wyłącznie oso-
bom, które w poprzednim roku 
podatkowym uzyskiwały dochody 
opodatkowane na zasadach ogól-
nych, według dwustopniowej, 
progresywnej skali podatkowej 18 
i 32 procent.

Dlatego też ulga na dziecko nie 
może zostać zastosowana w przy-
padku:
 rozliczeń na druku PIT-36L, wła-

ściwych dla opodatkowania po-
datkiem liniowym,

 rozliczeń na druku PIT-28, wła-
ściwych dla ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych,

 rozliczeń na druku PIT-16A, wła-
ściwych dla karty podatkowej.
Dodatkowo, przy rozliczaniu ulgi 

tylko na jedno dziecko, rodzice lub 
podatnik samodzielnie rozliczający 
się w ramach deklaracji rocznej, mu-
szą spełnić kryterium dochodowe. 
Jeśli rodzic chce skorzystać z ulgi na 
jedno dziecko, to jego dochód nie 
może być wyższy w deklaracji rocznej 
od kwoty 56 tys. zł, a jeśli rodzice roz-
liczają się wspólnie, to limit dochodu 
wyniesie 112 000 zł. Taka sama kwota 
obowiązuje dla rodziców samotnie 
wychowujących dziecko. Kryterium 
wysokości dochodu, ograniczające 
dostęp do ulgi prorodzinnej w rocz-
nych deklaracjach podatkowych, 
znajduje zastosowanie wyłącznie 
w przypadku rodziców, chcących 
zastosować ulgę na jedno dziecko. 
Przy dwójce lub większej liczbie dzie-
ci dochód rodziców nie jest brany 
pod uwagę przy przyznawaniu ulgi 
rodzinnej w rozliczeniu rocznym.

Stan prawny na 3.04.2019 r.
Maria Szwajkiewicz

Odliczenie ulgi na dziecko

Rozmowy oświatowych związ-
ków zawodowych z rządem nadal 
trwają. Krajowa Sekcja Oświaty i 
Wychowania „S” wydała 2 kwietnia 
komunikat, w którym m.in. czytamy:

Przedstawiciele zespołu nego-
cjacyjnego Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
zapoznali się z propozycjami rządu, 
które przedstawione zostały 2 kwiet-
nia podczas drugiej tury rozmów w 
Centrum Partnerstwa Społecznego 
„Dialog”. Spełniono większość na-
szych postulatów. Nauczyciele mają 
otrzymać 15 proc. waloryzację wy-
nagrodzeń. Ponadto na przełomie 
czerwca i lipca ma zostać przedsta-
wiony projekt zmian systemu wyna-
gradzania, według którego pensje 
nauczycieli miałyby być powiązane 
z wysokością przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej. 
Tym samym nauczyciele nie mu-
sieliby walczyć co roku o podwyżki 
wynagrodzeń, ponieważ rosłyby one 
w sposób automatyczny (określane 
wskaźnikiem procentowym w sto-

Protest oświaty?

sunku do przeciętnego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej)”. 

(...) Rząd przedstawił również pro-
pozycje realizacji innych naszych żą-
dań, to jest skrócenie ścieżki awansu 
zawodowego do 10 lat; a więc m.in. 
nauczyciel zaczynający swoją drogę 
zawodową odbywałby staż w trakcie 
9 miesięcy, a nie dwóch lat, powrót do 
wcześniejszych przepisów dotyczących 
oceny pracy, określenie minimalnej 
wysokości dodatku za wychowawstwo 
w kwocie 300 zł oraz zapewnienie go-
dzin do dyspozycji dyrektora za zajęcia 
dodatkowe. To pozwoli wyeliminować 
„godziny karciane”.

Więcej...>>

24 marca br. w Zarządzie Mor-
skiego Portu w Gdyni odbyła się 
konferencja „Fair Transport”. Euro-
pa Fair Transportu jest kampanią 
ETF przeciwko dumpingowi so-
cjalnemu w europejskim sektorze 
transportu. ETF walczy o jakość 
miejsc pracy dla pracowników 
transportu oraz bezpieczne, nie-
zawodne i dostępne usługi trans-
portowe dla klientów. Europejskie 
związki zawodowe transportow-
ców wspólnie domagają się poło-
żenia kresu nieuczciwej konkuren-
cji i wyzyskowi. Dumping socjalny 

ma wpływ na pracowników trans-
portu w całej Europie.

Stronę związkową reprezento-
wali przedstawiciele Krajowej Sek-
cji Morskiej Marynarzy i Rybaków 
NSZZ „Solidarność” i Krajowej Sekcji 
Portów Morskich NSZZ „S” oraz inne 
centrale związkowe. W konferencji 
uczestniczył przedstawiciel Mini-
sterstwa Gospodarki Morskiej Paweł 
Krążel, który poinformował zebra-
nych o wprowadzanych zmianach 
do ustawy o pracach na morzu, 
dotyczącej podatków i ubezpieczeń 
polskich marynarzy. Więcej...>>.

Kampania „Fair Transport”

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-oswiaty-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kampania-fair-transport
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