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

67,2 mld zł
To kwota łącznych zaległości Polaków z tytułu nieregularnych spłat kredytów, 
pożyczek i bieżących rachunków.   iBiS
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Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy. Więcej na temat 

Fundacji można się dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Przekaż 1 procent!

ZRG o zwijaniu zakładów

Oświata czeka na MEN
Członkowie Rady Sekcji Oświaty 

Regionu Gdańskiego „S” 6 marca 
br. zajmowali się zmianami w pra-
wie oświatowym, czyli w opinio-
waniu arkuszy organizacji szkół, 
urlopach zdrowotnych, projektem 
kryteriów oceny pracy opracowa-
nych przez MEN oraz wystosowali 
interwencyjne pismo do marszałka 
woj. pomorskiego w sprawie płac 
administracji i obsługi. Związkowcy 
czekają na odpowiedź MEN na wy-
kaz problemów, które złożyli do mi-
nister Anny Zalewskiej na spotkaniu 
2 lutego br. Więcej…>>

Skontroluj sklep
Sekretariat Banków, Handlu 

i Ubezpieczeń NSZZ „S” zwraca 
się z prośbą, by podczas niedziel-
nego spaceru 11 marca br. zwró-
cić uwagę, czy suprermarkety 
i dyskonty są zamknięte. Przypad-
ki łamania ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedzielę można zgłosić 
pod numerem tel. 505-085-570 
(Katowice).

 KRS wybrana 
Głosami 267 posłów Sejm 

przegłosował kandydatury no-
wych członków Krajowej Rady 
Sądownictwa. KRS będzie skła-
dać się z dziewięciu kandy-
datów wskazanych przez PiS 
i sześciu przez Kukiz’15. Przed 
głosowaniem odbyła się gorąca 
debata. Kluby PO, Nowoczesna 
i PSL-UED nie wzięły udziału w 
głosowaniu.  
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Niedziela 11 marca br. będzie 
pierwszą z ograniczonym handlem. 
Początkowo będą dwie niedziele 
handlowe w miesiącu (pierwsza i 
ostatnia), w przyszłym roku jedna, 
a w 2020 w niedziele zdecydowa-
na większość pracowników handlu 
będzie miała wolne. 

Mimo licznych wyjątków od 
zakazu niedzielnego handlowa-
nia to dobry kierunek zwracający 
niedzielę polskim rodzinom pra-
cowników handlu, wbrew nowej 
świeckiej tradycji spędzania nie-
dziel w handlowych galeriach.   

Dyskonty i hipermarkety, 
chcąc zabezpieczyć sobie zyski, 

Niepokojąca perspektywa 
zwolnień pracowników oraz 
wybory związkowe to główne 
tematy obrad Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
z 5 marca br.  

I tak Skanska, jeden z najwięk-
szych koncernów budowlanych, 
przeprowadza kolejną restruktu-
ryzację, która najbardziej bolesna 
będzie w Polsce. Zatrudnienie 
ma zostać zmniejszone w regio-
nie Europy Środkowej o ponad 
3 tys. osób, a ponad 2,3 tys. to 
polscy pracownicy. O sytuacji po-
informował Zbigniew Kowalczyk, 
przewodniczący „S” w Skanska 
SA. Jego opinia obok.

Z kolei pracownicy likwidowa-
nego Polmlek Maćkowy otrzymują 
kolejne wypowiedzenia z pracy.

W Grupie Stoczni Gdańsk 
ważą się losy zmian właściciel-
skich, czyli de facto odkupienia 
ukraińskich udziałów przez pań-
stwową ARP. 

– Ogromny problem jest 
w GSG Towers, części grupy pro-
dukującej wieże wiatrowe – oce-
nił wiceprzewodniczący stocznio-
wej „S” Karol Guzikiewicz.

Niepokojące informacje o pla-
nowanym zwolnieniu stu pra-
cowników przedstawił Mirosław 
Kamieński, przewodniczący „S” 
w PGZ Stocznia Wojenna.   

Krzysztof Rzeszutek, związ-
kowiec z „S”, wyrzucony z pracy 
w Operze Bałtyckiej, poinformo-
wał, że skonfliktowany z zespo-
łem dyrektor opery Warcisław 
Kunc, będzie zajmował to stano-
wisko tylko do końca czerwca. 

Stefan Gawroński poinfor-
mował, że wewnątrzzwiązkowe 
wybory odbyły się w 180 orga-
nizacjach związkowych na 380 
w naszym Regionie. Zaapelował 
o wyborczą aktywność, gdyż ter-
miny są nieubłagane – to koniec 
marca br.  

Więcej…>>

Ta już wolna niedziela…

wydłużają pracę placówek han-
dlowych. W piątki i soboty kuszą 
promocjami.

Batalia o przywrócenie pra-
cownikom handlu prawa do 
wolnych niedziel to jeden z naj-
większych sukcesów NSZZ „S” w 
ostatnich latach, osiągnięty przy 
wsparciu przedstawicieli zrzeszeń 
polskich przedsiębiorców z bran-
ży handlowej.

W tym miesiącu także niedzie-
la 18 marca będzie wolna. Z kolei 
w Wielką Sobotę 31 marca, dzień 
przed Wielkanocą, obowiązuje 
zakaz handlu po godz.14. 

Więcej…>>
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W trakcie 
n e g o c j a c j i , 
które z mocy 
ustawy trwają 
tylko 20 dni, 
z zarządem 
Skanska SA 
naszą rolą 

było zadbanie o tych, którzy zo-
staną zwolnieni, ale i o tych, któ-
rzy  pozostają. Niepokoi zwijanie 
firmy w jej tradycyjnych lokaliza-
cjach. Przekonamy się, czy nowy 
biznesplan się powiedzie. 

Zwolnienia grupowe przeszli-
śmy w 2016 roku. Nie przyniosły 
poprawy kondycji spółki. W 2018 
r. zarząd chce zredukować zatrud-
nienie z 4 600 do 2 300 w części 
budowlanej.  Skala zwolnień 
wprawiła nas w szok.  

Uratowaliśmy 160 miejsc 
pracy. Niewiele, ale jednak. 
Ustaliliśmy, że będą odprawy, 
największe dla osób na pięć 
lat przed emeryturą, którym na 
rynku pracy najtrudniej. 

Na szczęście jest zapotrzebo-
wanie na fachowców w budow-
nictwie. Ludzie, niestety nie wszy-
scy, zostaną wchłonięci przez 
inne firmy. Pomożemy im np.
wykorzystując kontakty z praco-
dawcami poprzez Krajową Sekcję 
Drogownictwa NSZZ „S”.  

Przez dwa lata nie było pod-
wyżek, a trzeba dokończyć sta-
re projekty, realizować nowe. 
Zarząd deklaruje dodatkowe 
bonusy dla zwalnianych, którzy 
dotrwają do zakończenia pro-
jektów.  

W dobie koniunktury na 
budownictwo trudności Skan-
skiej, która odnotowała stra-
tę dwa lata z rzędu to skutek 
m.in. błędów w zarządzaniu. 
Zbyt rozciągnięty front robót, 
zbyt optymistyczne, naciąga-
ne, raportowanie do centrali, 
przy braku skutecznej kontroli. 
Zarząd źle trafił ze strategią.

Gdyby nie był to globalny 
koncern rodem se Szwecji, na-
sza sytuacja, biorąc pod uwagę 
skalę strat, byłaby dużo gorsza. 
Ciężar byłby nie do dźwignięcia 
dla krajowej firmy.

Druga przyczyna kłopotów 
to zachwianie zasad konkuren-
cji przez obowiązujące przez 
lata wyłączne kryterium ceny 
jako wyznacznika zwycięstwa 
w przetargach. 

Zbigniew Kowalczyk 

NEGOCJACJE 
Z GIGANTEM 

Naszym
ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/66293
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ta-juz-wolna-niedziela
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/o-wyborach-problemach-w-zakladach-planowanych-uroczystosciach-zrg-nszz-s


CYTAT tygodnia
Polak w zdobytym własnym trudem i krwią 

niepodległym państwie musi się czuć dobrze 
i być pełnym obywatelem obciążonym nie 

tylko samymi świadczeniami i obowiąz-
kami, ale również i wyposażonym 

pełnią praw obywatelskich
Gen. Józef Haller,  

Do moich żołnierzy  
i przyjaciół 1935

iBiS NR 10 (365) 7 MARCA 2018
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

GRZEGORZ WIŚNIEWSKI, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” w Zakładzie Budowy Maszyn 
ZREMB Chojnice

– W maju miną cztery lata, odkąd rozpocząłem pra-
cę w naszym zakładzie, a do „Solidarności” należę od 
trzech lat. Do działalności związkowej zachęcił mnie 
kolega związkowiec. Teraz zostałem przewodniczą-

cym. Będę się starał działać na korzyść Związku i pracowników. Jest 
jeszcze za wcześnie na konkrety, ale mogę zapowiedzieć, że będziemy 
dążyć do poprawy warunków pracy. Za najważniejszy problem uważam 
niskie pensje. Człowiek pracujący przez osiem godzin dziennie powi-
nien zarobić na siebie i rodzinę. 

ROZLICZAM PIT  
W FORMIE E-DEKLARACJI

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

PROCES ANNY WALENTYNOWICZ
9 marca 1983 r. rozpoczął 

się proces Anny Walentynowicz. 
Została osadzona w więzieniu 
w Grudziądzu w sierpniu 1982 
r. i oskarżona o zorganizowanie 
strajku w Stoczni Gdańskiej po 
13 grudnia 1981 r. Pani Ania, po 
trzytygodniowym procesie, zosta-
ła skazana na 1,5 roku więzienia 
w zawieszeniu na 3 lata. 

Reżim represje ubierał w sę-
dziowskie togi, a procesy karne 
służyły walce z opozycją. Łaska-
wość systemu była złudna. 16 
grudnia 1983 r. Walentynowicz 
znów trafia do aresztu za próbę
wmurowania, wraz z Kazimie-
rzem Świtoniem i Ewą Toma-
szewską, tablicy upamiętniającej 
pacyfikację KWK „Wujek” w Ka-
towicach. Ze względu na zły stan 
zdrowia wyszła z więzienia w Lu-
blińcu w kwietniu 1984 roku. 

Walentynowicz była „niebez-
pieczna” dla władzy od lat 70, zaś 
podczas działalności NSZZ „S” 
w 1981 r. inwigilowała ją setka 
funkcjonariuszy i tajnych współ-
pracowników SB. I tak np. jesie-
nią 1981 r. dwaj funkcjonariusze 
SB oraz milicjant, wraz z TW „Ka-
rol”, wzięli udział w kombinacji 
operacyjnej w Radomiu, zmierza-
jącej do podstępnego podania 

Anna Walentynowicz,  
sierpień 2006 rok.

Walentynowicz środka farmako-
logicznego i uniemożliwienia jej 
spotkań z robotnikami. 

W stanie wojennym, po pacy-
fikacji Stoczni Gdańskiej, interno-
wana. Trafiła do więzienia w pod-
bydgoskim Fordonie i ośrodka 
internowania w Gołdapi. Wyszła 
na wolność w lipcu 1982.  Anna 
Walentynowicz zginęła w ka-
tastrofie Tu-154M 10 kwietnia
2010 r. w drodze na obchody 70. 
rocznicy zbrodni katyńskiej.  

Już po raz piąty uczniowie 
techników i liceów, którzy wyka-
żą się największą wiedzą histo-
ryczną na temat oporu społecz-
nego w PRL w latach 70. i 80. 
XX wieku, zdobędą indeksy na 
najlepsze uczelnie w Polsce. To 
nagrody główne w finale ogól-
nopolskim konkursu „Olimpiada 
Solidarności. Dwie dekady hi-
storii”, do którego trafią po trzy
najlepsze osoby z każdego woje-
wództwa. 

Laureatów pomorskiego etapu 
wojewódzkiego V edycji konkursu 
poznamy 15 marca 2018 r. w Sali 
BHP. 

Najlepszych z 78 uczniów z ca-
łego Pomorza, którzy przeszli przez 

Olimpiada Solidarności

etap szkolny, wyłoni godzinny test 
z wiedzy m.in. o działalności NSZZ 
„Solidarność”.

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej,  
w której podpisany został w 1980 
r. najważniejszy dokument gwa-
rantujący wolność zrzeszania, 
czyli Porozumienia sierpniowe 
NSZZ „Solidarności” organizuje 
16 marca br. dyskusję nad art. 
12 Konstytucji RP, który mówi o 
wolności zrzeszania się w związ-
ki zawodowe. Debata pod zna-
czącym tytułem „Wolność zrze-
szania czy wolność zwalniania” 
ma odbyć się z udziałem mini-

stra sprawiedliwości Zbigniewa 
Ziobro. Chętni do uczestnistwa 
w spotkaniumogą zgłaszać się 
do sekretarza ZRG Bogdana Ol-
szewskiego do 8 marca.

Prawo do zrzeszania się stano-
wi jedno z najbardziej podstawo-
wych praw. W Polsce prawo to jest 
zapewnione przez umowy między-
narodowe (Konwencję o ochronie 
praw człowieka i podstawowych 
wolności), Konstytucję RP (art. 12 
i 58), a także ustawy. Więcej…>>

Mecenas Marian Podgórecz-
ny, ps. „Żbik”, radca prawny, 
pisarz i dziennikarz, żołnierz AK, 
w zgrupowaniu pod dowódz-
twem mjr. Adolfa Pilcha ps. 
„Góra”, „Dolina”,  od 1980 do 
2000 roku radca prawny w Dzia-
le Prawnym Regionu Gdańskiego 
„S”, kawaler Srebrnego Krzyża 
Orderu Wojennego Virtuti Milita-
ri zmarł 3 marca 2018 r.

Uroczystości pogrzebowe 
rozpoczną się 12 marca 2018 r. 
mszą św. o godz. 12 w kościele 
Zesłania Ducha Św. w Sopo-
cie przy ul. Kujawskiej 50/52. 

Pożegnanie mecenasa „Żbika”

Wystawienie urny z prochami 
w Kaplicy Cmentarnej na Cmen-
tarzu Komunalnym w Sopocie 
(ul. Malczewskiego) o godz. 14. 
„Żbik” spocznie w Kwaterze AK. 

W Sali BHP o wolności zrzeszania

Podatnicy rozliczający się z urzę-
dem skarbowym z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych
są zobowiązani raz do roku, do 
końca kwietnia, składać w urzędzie 
rozliczenie roczne. Rozliczenie PIT 
może być złożone również jako 
e-Deklaracja podatkowa roczna, 
czyli w trybie online. 

E-Deklaracje stanowią część 
systemu e-Podatki, dostępnego 
poprzez stronę www.portalpo-
datkowy.mf.gov.pl, które umoż-
liwiają składanie deklaracji. Skła-
dając oświadczenie elektronicznie 
można podpisać je bezpłatnym 
podpisem – kwotą przychodu 
z zeznania lub rozliczenia rocz-
nego za rok 2016 lub profilem
zaufanym ePUAP. Założenie ta-
kiego profilu w swoich systemach
transakcyjnych oferują niektóre 
banki.

Kreator rozliczenia podatko-
wego pomaga zarówno w wy-
borze deklaracji PIT, jak również 
w jej uzupełnieniu. 

Nie ma 
znaczenia tryb 
rozliczenia z urzę-
dem skarbowym – 
tradycyjny lub interne-
towy, aby móc skorzystać 
z dostępnych dla podatni-
ków ulg internetowych.

Wypełniając rozliczenie PIT 
przez Internet, sporządzane 
m.in. na drukach PIT-36, PIT-37, 
PIT-36L oraz PIT-28 istnieje moż-
liwość przekazania przez podat-
nika 1 procenta podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego. 
Aby tego skutecznie dokonać, 
rozliczenie PIT musi w polu numer 
KRS mieć wpisany numer rejestra-
cyjny, pod którym organizacja po-
żytku publicznego jest wpisana 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
1 proc. podatku można przeka-
zać wyłącznie tym organizacjom, 
które posiadają status organizacji 
pożytku publicznego. 
Stan prawny na 7.03.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-sali-bhp-o-wolnosci-zrzeszania-sie
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