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156,8 mld zł
Tyle wyniosły, wg resortu finansów, w 2017 r. dochody budżetu z VAT w stosunku do 2016 r. 
były wyższe o 30,2 mld zł. Luka w VAT wyniosła 14 proc. potencjalnych wpływów. W 2015 r.  
i w 2016 r. wynosiła ona 23,9 proc. i 20 proc. 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!

Prześledzą VAT
Projekt uchwały o powołaniu 

komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT 
został złożony w Sejmie. Jej pra-
cami pokieruje najpewniej Marcin 
Horała, poseł PiS z Gdyni. Komisja 
będzie liczyć 9 członków i zbada 
lukę w VAT od grudnia 2007 r. do 
listopada 2015 r. oraz zaniechania 
organów i instytucji publicznych 
w zapewnieniu dochodów Skarbu 
Państwa. Więcej…>>

Cudzoziemców 
przybywa

W woj. pomorskim w ub.r. zo-
stało zgłoszonych w ZUS ponad 24 
tys. cudzoziemców. 11 tys. z nich ma 
umowę o pracę,  a co 20 z gości zza 
granicy prowadzi własną działalność 
gospodarczą. Na koniec 2017 r. licz-
ba obcokrajowców zgłoszonych do 
ubezpieczenia emerytalno-rentowe-
go w Polsce przekroczyła 440 tys. 
Między czerwcem a grudniem 2017 
r. przybyło ich 60 tys. Rzeczywista 
liczba obcokrajowców pracujących 
w Polsce szacowana jest na ponad 2 
mln. Więcej...>>

Związkowcy 
i przedsiębiorcy 

5 kwietnia br. podpisano po-
rozumienie między NSZZ „S” a Fe-
deracją Przedsiębiorców Polskich 
w sprawie rynku pracy. Związ-
kowcy i reprezentanci pracodaw-
ców chcą ujednolicenia zasad w 
ubezpieczeniu emerytalnym i ren-
towym osób wykonujących pracę 
na podstawie umów zlecenia, 
umów agencyjnych i o świadcze-
nie usług. Więcej..>>

ZRG:  
Większa Sekcja Oświaty

Świat „S” 
był przez naj-
w a ż n i e j s z e 
lata mojego 
życia moim 
światem. 

S o l i d a r -
ność, wolność, 

sprawiedliwość to wartości pod-
stawowe, to godność, związana 
przecież z solidarnością. 

Solidarność przez małe „s” 
jest ściśle związana ze wspól-
notą. Uczył o tym Jan Paweł II 
w encyklice dotyczącej pracy 
„Laborem Exercens”, która ode-
grała olbrzymią rolę w historii 
ruchu „Solidarność”, w histo-
rii świata. „Solidarność” przez 
duże „S” była jedną z inspiracji. 
Nie wstydźcie się tego. 

Solidarność przez małe „s” 
jest związana z pracą. Tę wspól-
notową wartość pracy podkreślił 
Jan Paweł II. Nie da jej się zro-
zumieć bez solidarności, która 
jest potrzebna w skali globalnej, 
w różnych aspektach: w walce z 
najgroźniejszymi zjawiskami jak 
głód i przemoc,  ale także w wal-
ce związanej z podobnymi stan-
dardami pracy, z ich globaliza-
cją. Jest ona potrzebna dlatego, 
że w przeciwnym razie ci, którzy 
działają z całkowitą bezwzględ-
nością, którzy nie traktują pra-
cownika jak podmiot, jak stronę 
umowy, tylko jak przedmiot, 
będą mieli niewyobrażalną prze-
wagę nad tymi, którzy stosują 
cywilizowane standardy. Walka 
o globalizację standardów jest 
zadaniem rządów, jest też zada-
niem ruchu związkowego.  

Rzeczpospolita solidarna to 
przeciwieństwo Rzeczpospolitej, 
którą nazywamy liberalną, ale le-
piej ją nazwać prościej i bardziej 
prawdziwie, Rzeczpospolitą dla 
bogatych. Takiej Rzeczpospoli-
tej chciałem się przeciwstawić, 
bowiem większość Polaków, we 
własnym dobrze rozumianym 
interesie jej nie chciała i nie chce 
w dalszym ciągu. Dlaczego? 
Dlatego, że jest ona wbrew ich 
interesom, bo ich interesem jest 
to, do czego mają święte prawo, 
aby z owoców wzrostu, z tego, 
że nasz kraj jest coraz zamoż-
niejszy, choć daleko mu jeszcze 
do zamożności, korzystać. 

Lech Kaczyński,  
prezydent RP  

podczas XXII KZD NSZZ „S”  
w Wadowicach, 2008 r. 

ŚWIAT 
SOLIDARNOŚCI

Od minuty ciszy, upamiętniają-
cej 96 ofiar katastrofy smoleńskiej,
rozpoczęło się kwietniowe posie-
dzenie ZRG NSZZ „S”.  Członkowie 
regionalnych władz „Solidarności” 
wysłuchali informacji Izabeli Stru-
czyńskiej, inspektor Okręgowej 
Inspekcji Pracy, która przedstawiła 
zasady legalnego zatrudnienia cu-
dzoziemców wynikające z ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz przestrze-
gała przed skutkami powierzania 
wykonywania pracy cudzoziem-
com wbrew przepisom. Gość ZRG 
wyjaśniała więc na jakich warun-
kach np. obywatele Ukrainy mogą 
świadczyć pracę, a także czy wszy-
scy cudzoziemcy muszą posiadać 
zezwolenie na pracę. 

W trakcie obrad przyjęto 
uchwałę ZRG o zgodzie na po-

wołanie Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania z siedzi-
bą w Gdańsku. Sekcja obejmu-
je powiaty woj. pomorskiego, 
wchodzące w skład Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” oraz po-
wiaty kwidzyński, sztumski i no-
wodworski z Regionu Elbląskiego 
„S”, którego zarząd zgodził się 
na włączenie organizacji oświa-
towych. 

Podczas ZRG Stefan Gawroński 
poinformował, że wybory prze-
prowadzono w ponad 300 orga-
nizacjach związkowych, a kilka-
naście „spóźnionych” organizacji 
zamierza je przeprowadzić w naj-
bliższych dniach. W kwietniu roz-
poczynają się wybory w struktu-
rach branżowych. Członkowie 
ZRG przyjęli wykonanie budżetu 
za 2017 r.  Więcej...>>

Od lewej. Roman Kuzimski, Krzysztof Dośla  
i inspektor Izabela Struczyńska.

Złożeniem kwiatów na grobach 
ofiar tragedii smoleńskiej Anny Wa-
lentynowicz, Arkadiusza Rybickie-
go i Leszka Solskiego na cmentarzu 
Srebrzysko, przy sarkofagu Macieja 
Płażyńskiego w bazylice Mariackiej 
praz przy pomniku Anny Walenty-
nowicz rozpoczęły się w Gdańsku 
rocznicowe uroczystości upamięt-
niające dramat z 10 kwietnia 2010 
roku. W  Sopocie w kościele św. 
Jerzego i w bazylice św. Brygidy i 

w kościele św. Mikołaja w Gdańsku 
odprawiono msze św. w intencji 
wszystkich ofiar.

Na pl. Piłsudskiego w Warsza-
wie odsłonięto pomnik pamięci 
ofiar tragedii smoleńskiej, czarny
monolit w formie schodów, któ-
re nawiązują do trapu samolotu, 
a z oddali przypominają statecz-
nik samolotu. Wokół, pod ziemią, 
umieszczonych zostało 96 źródeł 
światła. 

Tragiczny lot 
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/komisja-sledcza-sprawdzi-nieszczelny-vat
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/obcokrajowcow-pracujacych-placacych-skladki-przybywa
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/reformy-na-rynku-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-oswiatowa-s-powiekszyla-sie-o-trzy-nowe-powiaty


CYTAT tygodnia
Tylko guziki nieugięte  

przetrwały śmierć świadkowie zbrodni  
z głębin wychodzą na powierzchnię  

jedyny pomnik na ich grobie  
są aby świadczyć Bóg policzy  

i ulituje się nad nimi  
lecz jak zmartwychwstać mają 

ciałem  
kiedy są lepką cząstką 

ziemi 

Zbigniew  
Herbert,  

Guziki  

iBiS NR 15 (370) 11 KWIETNIA 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

PIT POMOŻE ROZLICZYĆ  
URZĄD SKARBOWY

ZAPYTAJ prawnika
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HISTORIA tak było

ZŁAMANA SZACHOWNICA

Biuro Terenowe „S” w Lębor-
ku poinformowało o zakończeniu 
wyborów na kadencję 2018-2022 
w organizacjach NSZZ „Solidar-
ność”. Ostatnie wybory odbyły 
się 19 marca br. w największej  
organizacji, czyli oświatowej 
„S”. Należy do niej 143 człon-
ków. KM NSZZ „S” Pracowników 

Oświaty i Wychowania Lębork 
skupia oprócz pracowników pla-
cówek oświatowych z powiatu 
lęborskiego także związkowców 
z Domu Pomocy Społecznej oraz 
z Centrum Sportu i Rekreacji 
w Lęborku. Przewodniczącą KM 
została Aleksandra Werra. 

Więcej…>>

W pierwszej fazie reformy 
emerytalnej od 1 października 
2017 roku, przywracającej wiek 
60/65, jej wpływ na rynek pracy 
był ograniczony - zbadała Work 
Service, firma z działu HR.

Z danych ZUS wynika, że w IV 
kwartale ub.r. przyznano 313 tys. 
świadczeń emerytalnych.

– W 2017 r. tylko 13,4 proc. 
firm odczuło skutki nowych regu-
lacji. W największym stopniu do-

tknęło to przedsiębiorstw z bran-
ży produkcyjnej (22,5 proc.), a w 
najmniejszym podmioty z sektora 
publicznego (6,6 proc.) – napisa-
no w jej raporcie.

W większości pracodawcy nie 
odczuli masowych odejść pra-
cowników, gdyż z interpretacji 
danych ZUS wynika, że przecho-
dziły na emeryturę głównie oso-
by, które i tak już nie były zatrud-
nione.

Rynek pracy a wiek emerytalny

W Lęborku wybory w „S”

Do dnia 16 kwietnia 2018 r. 
można za pomocą strony inter-
netowej złożyć wniosek PIT-WZ, 
a urząd skarbowy przygotuje dla 
nas deklarację podatkową PIT-37.  

PIT-WZ to wniosek o sporzą-
dzenie zeznania podatkowego 
przez urząd skarbowy. We wnio-
sku należy przekazać  urzędowi 
informacje o korzystaniu z odli-
czeń od podatku lub dochodu, 
np. z tytułu przysługującej ulgi na 
dzieci, wydatków na cele rehabili-
tacyjne, podwyższonych kosztów 
uzyskania przychodów czy prze-
kazaniu 1 procenta podatku na 
rzecz wybranej organizacji pożyt-
ku publicznego.

Urząd skarbowy, na podsta-
wie przekazanych danych oraz 
informacji od pracodawców lub 
organów rentowych, przygotuje 
PIT-37 i udostępni go na portalu 

p o d a t k o -
wym. Nam 
pozostanie za-
akceptowanie lub 
odrzucenie przygoto-
wanej przez urząd dekla-
racji. 

Wniosek PIT-WZ może zło-
żyć każdy, kto uzyskał w 2017 r. 
przychody wykazane przez płat-
ników lub organy rentowe w in-
formacjach: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, 
PIT-40A/PIT-11A. Nie ma znacze-
nia, czy rozliczamy się samodziel-
nie, wspólnie z małżonkiem, czy 
jako osoba samotnie wychowują-
ca dzieci. Więcej o PIT-WZ na stro-
nie internetowej https://www.
finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/
wniosek-o-sporzadzenie-zezna-
nia-pit-wz.
Stan prawny na 11.04 2018 r.

Łukasz Sulej

Sobotniego poranka 10 kwiet-
nia 2010 roku w katastrofie Tu-
-154M, o godz. 8.41,06 zginął 
prezydent RP Lech Kaczyński 
z małżonką Marią, ostatni prezy-
dent RP na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski i 93 inne osoby – 
przedstawiciele polskiej elity, sze-
fowie najważniejszych urzędów, 
generałowie, kapelani wojskowi, 
parlamentarzyści różnych opcji 
i przedstawiciele Rodziny Katyń-
skiej. Nastąpił kres ich podróży, 
podjętej, by oddać hołd oficerom
zamordowanym w 1940 roku 
w katyńskim lesie. Nie wrócili. 
Tak jak nie wrócili z niewoli nasi 
oficerowie.

Różne były, serwowane opi-
nii publicznej, tezy o uderzeniu 
skrzydła w brzozę, o naciskach 
na załogę, niefrasobliwości i bra-
wurze pilotów, o brakach w szko-
leniu, trotylu, serii wybuchów 
na pokładzie, rozpylonej mgle. 
Bulwersujące jest, że tuż po ka-
tastrofie do polityków rządzącej
wówczas opcji (PO–PSL) rozesła-
ny został sms o treści: „Katastrofę 
spowodowali piloci, którzy zeszli 
we mgle poniżej 100 metrów. Do 
ustalenia pozostaje, kto ich do 
tego skłonił”, narzucający inter-
pretację tragedii.

Dla Rosjan był to nieregularny 
lot międzynarodowy. Skala za-
niedbań przytłacza. Lotnisko Sie-
wiernyj nie miało wieży kontroli 
lotów i systemu naprowadzania 
ILS. Wskazania radiolatarni były 
niestabilne, a system świetlny lot-
niska działał wadliwie. Obskurny 
barak nazwano centrum napro-
wadzania. Tuż przed katastrofą 
nad lotniskiem zalegała warstwa 
gęstej mgły, jednak nie zostało 
ono zamknięte. Czy zatem kata-
strofa smoleńska i zagłada ma-
szyny „101” to efekt li tylko splo-
tu nieszczęśliwych przypadków i 
nieskutecznej próby odejścia na 
drugi krąg?  

Więcej…>>
Konkurencyjność polskich stocz-

ni, koszty pracy i umowy o pracę 
i fachowość, jako warunki kiero-
wania zamówień publicznych do 
stoczni były wiodącymi tematami 
zwołanego na wniosek organizacji 
związkowych Trójstronnego Ze-
społu ds. Przemysłu Stoczniowego 
działającego w ramach RDS. W ob-
radach 9 kwietnia br. w Centrum 
Dialogu Społecznego uczestniczyli 
m.in. Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG NSZZ „S” i Mirosław Pió-
rek, współprzewodniczący Zespołu 
i przewodniczący Sekcji Krajowej 
Przemysłu Okrętowego NSZZ „S”.  

Stronę rządową reprezento-
wali sekretarze stanu MON Se-
bastian Chwałek i Ministerstwa 
Finansów Leszek Skiba. Uczestni-
czyli w nim członkowie zarządów 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pra-
codawcy z Forum Okrętowego, 
MST FI MARS, Gdańskiej Stoczni 
Remontowej, Stoczni Nauta i Gru-
py Stoczni Gdańsk. Przy ocenie 
konkutencyjności istotne są kosz-
ty pracy i obciążenia podatkowe. 
Polska jest jednym z siedmiu kra-
jów UE o najniższych kosztach 
pracy. 

Więcej…>>

O konkurencyjności stoczni 

W 2017 r. w Okręgowym In-
spektoracie Pracy w Gdańsku skie-
rowano do pracodawców 3 832 
wystąpienia, zawierające 18 878 
wniosków o usunięcie stwierdzo-
nych naruszeń prawa. Największa 
ich liczba dotyczyła zakładów pro-
wadzących działalność handlowo-
-naprawczą, przetwórstwa prze-
mysłowego oraz budownictwa.

Inspektorzy pracy skierowa-
li 196 wniosków o ukaranie do 

sądów, które obejmowały 975 
wykroczeń z zakresu pracy zarob-
kowej i legalności zatrudnienia. 
Kwota grzywien orzeczonych 
w tych sprawach to 368,6 tys. 
zł. W ub.r. inspektorzy PIP wyda-
li 775 mandatów, dotyczących 
1 661 wykroczeń na 996,6 tys. zł. 
Powództwa o ustalenie stosunku 
pracy zostało wytoczone 7 praco-
dawcom na rzecz 63 osób. 

Praca pod lupą  

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/wniosek-o-sporzadzenie-zeznania-pit-wz
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zespol-ds-przemyslu-stoczniowego-o-warunkach-konkurenctyjnosci-obrady-po-przerwie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/lot-na-miejsce-przeklete-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/biuro-tenenowe-w-leborku-wybory-w-solidarnosci-na-kadencje-2018-2022
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