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1598 zł
Tyle wyniósł przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem 
w 2017 roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Rok wcześniej był on niższy 
o 123 zł i wyniósł 1475 zł.
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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!

WRDS: Płace nauczycieli
Płace w oświacie w kontekście 

podwyżek na rok 2018 zdomino-
wały posiedzenie WRDS w Gdań-
sku, które odbyło się 22 marca w 
Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Pomorskiego. Przyjęto 
stanowisko w sprawie projektu sys-
temu wynagrodzenia nauczycieli. 
Jest on zbieżny z postulatami „S” o 
powiązaniu zarobków nauczycieli z 
wysokością średnich płac w gospo-
darce narodowej.  Więcej...>>

Polacy za 
ograniczeniem handlu 
w niedziele

53 proc. Polaków jest zado-
wolonych z ograniczenia handlu 
w niedziele. Więcej...>>

Bezrobocie w Polsce 
znowu w dół

Stopa bezrobocia zarejestro-
wanego na koniec lutego 2018 r. 
wyniosła 6,8 proc., czyli spadła o 
0,1 pkt wobec danych z grudnia, 
podał GUS. Więcej...>>

Solidarność: PPK nie 
rozwiązują problemu 
niskich emerytur

Pracownicy o niskich dochodach 
będą rezygnować z Pracowniczych 
Planów Kapitałowych (PPK), a sko-
rzystają ci z wyższymi dochodami. 
Dlatego Solidarność negatywnie 
oceniła zaprezentowany przez Mi-
nisterstwo Finansów projekt usta-
wy o PPK.  Więcej...>>
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Wszystkie 
znaki na zie-
mi i na niebie 
wskazują, że 
polska gospo-
darka rozwija 
się znakomi-
cie. Nawet 

opozycja i inni malkontenci nie 
znajdują zbyt wielu kłód słow-
nych, które można by rzucać 
pod nogi rządzących, udowad-
niając, że kiedyś był raj a teraz 
jest piekło. 

Wynagrodzenia pną się 
w górę coraz szybciej, choć 
jeszcze szum szeleszczących 
banknotów nie zagłusza biedy. 
Pracodawcy jęczą, ale płacą. 
Płacą, bo coraz trudniej znaleźć 
chętnego do pracy za grosik. 
I nawet jeśli nie są to polskie 
kokosy, to cosik tam do kiesze-
ni pracujących wpadnie. 

Czy każda więc kieszeń 
brzęczy coraz głośniej? Zależy 
gdzie ucho przyłożyć. Bo jak 
do budżetówki, to tam słychać 
brzęk, ale starych miedziaków. 
Tam balon oczekiwań pęcznieje 
coraz bardziej i kiedyś pewnie 
nie uleci, a wybuchnie. Wszak 
to rządzący, a nie kto inny, nas 
informują, ile udało się uzyskać 
dodatkowych środków z VAT-u 
i innych podatków. 

A co z tego dla policjantów, 
pielęgniarek, nauczycieli i resz-
ty budżetówki? Tych, co filar
państwa stanowią. Bo kogóż 
ma zadowolić propozycja 15 
procent podwyżki dla nauczy-
cieli w ciągu trzech lat. Chcemy 
być innowacyjni, konkuren-
cyjni, twórczy, rozwijający się, 
a o tych od których to w du-
żym stopniu zależy pamiętamy 
jedynie w czasie ich święta oraz 
gdy nasza pociecha dostanie 
ocenę nie odpowiadającą na-
szym oczekiwaniom. I sta-
wiamy ich przed dylematem 
finansowym: praca magistra
na kasie w markecie lub dwa 
lata jako stażysta w szkole. 
Powtórzmy dla rządzących, 
że są tacy, którzy mają prawo 
uczestniczyć w podziale nasze-
go powoli, ale konsekwentnie 
rosnącego polskiego tortu. Czy 
to co im zaproponowano to 
jest ten kawałek tortu?

Bogdan Olszewski

KAWAŁEK  
TORTU

Naszym
ZDANIEM

– Chcemy jako komisja sejmowa 
być swoistym katalizatorem roz-
wiązań prawnych, które usprawnią 
działania Państwowej Inspekcji Pra-
cy. Zwrócimy się do Ministerstwa 
Pracy i innych resortów  o zapro-
ponowanie rozwiązań dotyczących 
problemów, z jakimi od wielu lat 
zmaga się Państwowa Inspekcja 
Pracy i na które wielokrotnie „So-
lidarność” zwracała uwagę – mówi 
poseł PiS Janusz Śniadek, który 
przewodniczył obradom Komisji 
do Spraw Kontroli Państwowej 21 
marca w Sejmie.

PIP przedstawiła w Sejmie 
raport, który omawiał zarówno 
problemy, z jakimi zmagają się 

w trakcie pracy inspektorzy pra-
cy, ale i konkretne rozwiązania. 
Janusz Śniadek zapowiada, że 
Komisja do Spraw Kontroli Pań-
stwowej przyjmie dezyderat kie-
rując wnioski do poszczególnych 
resortów. Jego zdaniem w celu 
poprawienia efektywności dzia-
łania PIP należałoby podejść do 
tematu całościowo, a nie wybiór-
czo skupiać się nad załatwieniem 
poszczególnych problemów.

Janusz Śniadek dodaje, że pro-
wadzi zarówno z posłami, jak i 
przewodniczącym „Solidarności” 
Piotrem Dudą rozmowy na temat 
przygotowania nowelizacji takiej 
ustawy. Więcej...>>

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy 
życzę wszystkim członkom i sympatykom NSZZ 

„Solidarność” pomyślności w pracy, miłości rodzinnej, 
wiary i nadziei. Niech Chrystus Zmartwychwstały 
przyniesie nam pokój, radość i dobro, które zawsze 
zwycięża zło, tak jak światło rozprasza ciemności.  

Wielu Łask Bożych
Krzysztof Dośla  

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”

Janusz Śniadek: Poprawić 
skuteczność działań PIP

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/janusz-sniadek-poprawic-skutecznosc-dzialan-pip
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wrds-trudna-sytuacja-nauczycieli
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polacy-popieraja-ograniczenie-handlu-w-niedziele-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-w-polsce-znowu-w-dol
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-pracownicze-programy-kapitalowe-nie-rozwiazuja-problemu-niskich-emerytur


CYTAT tygodnia
Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, 

a Krzyża bez Miłości nie uniesiecie.

św. Jan Paweł II

iBiS NR 13 (368) 28 MARCA 2018
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Olga Zielińska
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KRYSTYNA TYLOCH, Organizacja Terenowa 
Emerytów i Rencistów NSZZ „S” przy 
Oddziale ZRG w Chojnicach

– W czasie aktywności zawodowej od początku 
należałam do „Solidarności” w moim zakładzie pracy 
– wstąpiłam do Związku jak tylko zaczęłam pracę. Te-
raz, kiedy jestem już na emeryturze, kontynuuję dzia-

łalność w organizacji emerytów. Związek nie musi już mnie bronić, ale 
przynależność do „Solidarności” nadal daje mi dużo satysfakcji.

ULGI PODATKOWE  
Z ZFŚS I FUNDUSZY  
ZWIĄZKOWYCH

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

WYROKI ZA STRAJK W PORCIE GDAŃSKIM
30 marca 1982 r. Sąd Mary-

narki Wojennej w Gdyni pod prze-
wodnictwem sędziego kmdr. ppor. 
Andrzeja Grzybowskiego skazał 
ośmiu pracowników Portu Gdań-
skiego za udział w najdłuższym 
w Regionie Gdańskim strajku po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
(13 – 19 grudnia 1981 r.): Rudolfa 
Zająca na 6,5 roku więzienia, Eu-
geniusza Szymeckiego i Andrzeja 
Michałowskiego na 5 lat, Czesła-
wa Nowaka na 4,5 roku, Wiesła-
wa Wika-Czarnowskiego, Marka 
Opasa i Romana Sulewskiego 
na 3 lata oraz Gintera Albrechta 
na 1 rok pozbawienia wolno-
ści. „Będąc członkami Komisji 
Zakładowej NSZZ »Solidarność« 
w Centrum Techniki Wytwarzania 
Przemysłu Okrętowego w Zarzą-
dzie Portu Gdańsk, który został 
zmilitaryzowany, zorganizowa-
li i kierowali strajkiem załogi” 
– oskarżał wojskowy prokurator 

por. Andrzej Fing. Alinie Sopu-
szyńskiej postępowanie karne sąd 
warunkowo umorzył na 2 lata, 
a Mariana Podgórskiego uniewin-
nił. Trzej pozostali organizatorzy 
strajku w gdańskim porcie zostali 
aresztowani i skazani w okresie 
późniejszym. 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. Ciekawe, co dziś pora-
biają w wolnej Polsce prokurato-
rzy i sędziowie, którzy w imieniu 
wojskowej junty Jaruzelskiego 
wysyłali do więzień portowców. 
Zapewne pełnymi garściami czer-
pią z wolności, którą nie tak daw-
no zwalczali.

Tadeusz Szymański został po-
nownie wybrany przewodniczą-
cym KZ NSZZ „Solidarność” w Po-
litechnice Gdańskiej.

– W poprzedniej kadencji udało 
się załatwić trzyetapową regulację 
płac na uczelni – mówi Tadeusz Szy-
mański. – Wiele naszych postula-
tów zostało uwzględnionych przez 
władze uczelni. Udało się zmienić 
system ocen pracowniczych oraz 
system nagród ustawowych dla 
nauczycieli akademickich.

Dr Szymański twierdzi, że na 
razie trudno mu planować działa-
nia na tę kadencję, gdyż brakuje 
ostatecznego kształtu ustawy o 
szkolnictwie wyższym, która mia-

ła zostać przedstawiona 15 mar-
ca 2018 r.

– Wszystko co możemy teraz 
zrobić, to powołamy zespół, który 
będzie monitorował skutki wejścia 
nowych regulacji prawnych – do-
daje Szymański.

Dotychczas wybory w RG zo-
stały przeprowadzone w ponad 
300 podstawowych jednostkach 
organizacyjnych. Protokoły z prze-
biegu wyborów w 220 organiza-
cjach zostały zatwierdzone przez 
Regionalną Komisję Wyborczą. 
31 marca mija ostateczny termin 
wyborów w podstawowych jed-
nostkach organizacyjnych Związ-
ku. Więcej...>>

W związku z okresem przed-
świątecznym i przekazywany-
mi z tego tytułu świadczeniami 
pieniężnymi, przypominamy o 
nowelizacji ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych. 
Nowe przepisy wprowadziły m.in. 
wzrost wysokości progu zwolnie-
nia od podatku dochodowego od 
wartości świadczeń otrzymywa-
nych z ZFŚS i funduszy związko-
wych. Ponadto, niektóre rodzaje 
świadczeń zostały zwolnione z 
podatku w całości.

Aktualnie zwolnione z opodat-
kowania do kwoty 1000 zł rocznie 
są wartości otrzymanych przez 
pracownika rzeczowych świad-
czeń oraz otrzymanych przez 
niego w tym zakresie świadczeń 
pieniężnych, sfinansowanych w
całości ze środków ZFŚS lub fun-
duszy związków zawodowych. 
Co ważne, zwolnienie nie obej-
muje bonów i talonów uprawnia-
jących do ich wymiany na towary 
lub usługi. 

Do końca ubiegłego roku 
kwota zwolnienia od podatku 

dochodowego w 
odniesieniu do po-
wyższych świadczeń 
wynosiła 380 zł. 

Z nowym rokiem wolne 
od podatku dochodowego są 
zapomogi otrzymane w przy-
padku indywidualnych zdarzeń 
losowych, klęsk żywiołowych, 
długotrwałej choroby lub śmierci 
wypłacanych z ZFŚS oraz  fundu-
szy związków zawodowych, nie-
zależnie od wysokości. 

Do 31 grudnia 2017 r. ww. 
zapomogi były zwolnione od po-
datku do kwoty 2280 zł rocznie. 

Wzrósł także limit wyłączenia 
z opodatkowania zapomóg wy-
płacanych z funduszy zakładowej 
lub międzyzakładowej organiza-
cji związkowej pracownikom na-
leżącym do tej organizacji, innych 
niż w przypadku indywidualnych 
zdarzeń losowych, klęsk żywioło-
wych, długotrwałej choroby lub 
śmierci, z kwoty 638 zł do 1000 
zł w roku podatkowym.
Stan prawny na 28.03.2018 r.

Łukasz Sulej 

Wybory. Tadeusz Szymański 
przewodniczącym „S” w PG
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Kilkaset osób wzięło udział 
w piątek 23 marca w Ogólnopol-
skiej Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy 
na warszawskim Żoliborzu. Prze-
wodniczył jej proboszcz żolibor-
skiej parafii św. Stanisława Kostki,
kustosz sanktuarium bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki ks. Marcin Brzeziński.

Tegorocznej Drodze Krzyżowej 
z udziałem pracowników różnych 
zawodów i przedstawicieli NSZZ „So-

lidarność” z całej Polski przyświecało 
hasło „Chrystus solidarny z ludźmi 
pracy”. Rozważania do tegorocz-
nej Drogi Krzyżowej przygotowali 
przedstawiciele różnych środowisk 
i zawodów. Krzyż nieśli m.in. hutnicy, 
strażacy, energetycy, żołnierze, straż-
nicy miejscy, nauczyciele, studenci 
wyższych uczelni, pracownicy służby 
zdrowia i działacze Solidarności.

Więcej...>>

Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ogolnopolska-droga-krzyzowa-ludzi-pracy-na-warszawskim-zoliborzu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybory-w-komisji-zakladowej-s-na-politechnice-gdanskiej
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