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4,3 procent
Tyle wyniesie wzrost PKB Polski w 2017 r. według zrewidowanej prognozy OECD, 
która zakłada, że polska gospodarka jest we wzrostowej fazie i osiągnie 3,5 proc. 
wzrostu w br. 
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Via Carpatia
Premier Morawiecki zapowia-

da, że wśród priorytetów gabine-
tu pozostaje Via Carpatia, łącząca 
północ Europy z południem. Polski 
projekt budowy dróg łączących 
port w Kłajpedzie z Białymstokiem, 
Lublinem, słowackimi Koszycami, 
węgierskim Debreczynem, dociera-
jący do portów w rumuńskiej Kon-
stancy i greckich Salonikach ma być 
silnym impulsem rozwojowym.  

2100 zł brutto
Od 1 stycznia br. płaca mini-

malna wynosi 2100 zł brutto, 
czyli ok. 1530 zł do ręki. Kwota 
płacy minimalnej stanowi ok. 47 
proc. przeciętnego wynagrodze-
nia w gospodarce. W 2018 roku 
wzrosła również minimalna staw-
ka godzinowa z 13 do 13,70 zł 
dla umów cywilnoprawnych.  

Artystka ma rację  
Wydział Pracy Sądu Rejonowego 

Gdańsk-Południe przyznał rację An-
nie Sawickiej, koncertmistrz Opery 
Bałtyckiej i przewodniczącej „S” w tej 
instytucji kultury, w sprawie zmian 
sposobu wynagrodzenia za spek-
takle grane ponad umowę o pracę, 
tzw. nadnormówki, wytoczonej 
dyrektorowi opery. Zmiana w zasa-
dach wynagradzania powinna mieć 
charakter pisemny, zgodnie z art. 42 
kodeksu pracy.  Więcej...>>

W grudniowych wydaniach na-
szego newslettera IBIS ogłosiliśmy 
konkurs historyczny, uczestnicy od-
powiadali w nim na pytania. Rozlo-
sowaliśmy nagrody książkowe – al-
bumy historyczne wydawnictwa 
Biały Kruk. Tom „Józef Piłsudski do 
Polaków” wygrała Wioletta Kleina, 
„Polskość jest przywilejem” czeka 
na Lucynę Bagińską, zaś  „Blaski 
i nędze życia w PRL-u” wylosował 
Artur Więcław. Prosimy laureatów 
o odbiór nagród w naszej redakcji 
(Gdańsk, Wały Piastowskie 24, pok. 
114, tel. 58 301 71 21).

 
Zakończyliśmy konkurs, 
nagrody czekają!

Tlen dla stoczni
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Marynarki Wo-
jennej została 
uratowana i 
jako PGZ Stocz-
nia Wojenna 
stoi przed 
swoją szansą. 

Polska Grupa Zbrojeniowa ma po-
mysły na polskie stocznie. Istotny 
jest fakt, że podtrzymany będzie 
nasz potencjał inżynieryjny, pol-
ska myśl techniczna. Kormoran 
jest wytworem naszej myśli inży-
nieryjnej, jednostką nowatorską, 
zbudowaną u nas, w Polsce. Lide-
rem konsorcjum jest Remontowa 
Shipbuilding. Podtrzymany będzie 
ciąg technologiczny i rodzimy po-
tencjał intelektualny. Podobnie jak 
przy zaawansowanym technicznie 
projekcie „Ratownik”, którym bę-
dziemy mogli się pochwalić dzięki 
nasyceniu jednostki wysokiej kla-
sy technologiami. Partycypuje w 
nim Nauta i PGZ Stocznia Wojen-
na. Pojawia się więc realna szansa 
na odbudowę przemysłu stocz-
niowego. W ślad za tym powinny 
pójść uczelnie wyższe Trójmiasta, 
głównie Politechnika Gdańska, 
zyskując nową perspektywę oraz 
kolejne kontrakty dla stoczni.  

Mirosław Piórek

Remontowa 
Shipbui lding 
S.A po odda-
niu do służby 
niszczyciela min 
Kormoran bę-
dzie kontynu-
ować budowę 
dwóch jedno-

stek tego nowatorskiego projek-
tu, bezprecedensowego w swojej 
klasie w NATO. Czekaliśmy z nie-
cierpliwością na zapewnienie kon-
tynuacji programu. Może nawet 
nazbyt długo. Fakt, że zamówienie 
na kolejne okręty, technologicznie 
bardzo skomplikowane, trafiło do 
nas to nie jest przypadek. Naszym 
atutem była pierwsza jednostka, 
której budowę, bardzo skompliko-
waną technologicznie i nasyconą 
najnowocześniejszą elektroniką, 
zakończyliśmy w 26 miesięcy od 
wodowania. To nasza wizytówka, 
która potwierdza, że Remontowa 
Shipbuilding SA zapewnia realizację 
wysokiej jakości statków i okrętów. 
Naszą wizytówką jest też żaglowiec 
El-Mellah (Żeglarz) zbudowany dla 
potrzeb szkoleniowych Marynarki 
Wojennej Algierii.

 Krzysztof Żmuda 

Naszym
ZDANIEM

Gdy 1 stycznia ub.r. weszła w życie 
minimalna stawka godzinowa ru-
szyła wspólna akcja NSZZ „S” i PIP 
egzekwowania nowych reguł. 
W lutym pracownicy Opery Bał-
tyckiej przystąpili do kolejnego 
protestu w obronie praw pracow-
niczych.
21 marca certyfikaty Pracodawca
Przyjazny Pracownikom odebrały 
m.in. Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Gdyni, PEC „EM-
PEC” w Ustce i COFELY EC Słupsk. 
2 maja pracownicy branży handlo-
wej przeprowadzili akcję protestacyj-
ną przeciwko złym warunkom pracy. 
11 maja odbyło się doroczne spo-
tkanie związkowców i przyjaciół 
NSZZ „S” w Filharmonii Bałtyckiej. 

Gdańskie stocznie uczestni-
czą w projekcie budowy nowo-
czesnych okrętów. Marynarka 
Wojenna otrzyma dzięki temu 
kolejne dwa nowoczesne niszczy-
ciele min typu Kormoran II wraz 
z pakietami wsparcia logistycz-
nego oraz nowoczesny okręt ra-
towniczy (projekt „Ratownik”). 
Kontrakty między Inspektoratem 
Uzbrojenia MON,  Remontowa 
Shipbuilding i firmami Polskiej
Grupy Zbrojeniowej, opiewają w 
sumie na niemal 2 mld zł.

Liderem konsorcjum projektu 
Kormoran jest gdańska Remon-
towa Shipbuilding. Z PGZ jest w 

nim Ośrodek Badawczo-Rozwojo-
wy Centrum Techniki Morskiej.  

Ratownik służyć ma do ratow-
niczej działalności  operacyjnej. 
Budowę Ratownika zrealizuje 
konsorcjum spółek Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej SA: Stocznia Re-
montowa NAUTA S.A., PGZ Stocz-
nia Wojenna Sp. z o.o. oraz OBR 
CTM S.A. Ratownik zastąpi wyco-
fywane ze służby ORP Piast oraz 
ORP Lech. Koncepcję oraz projekt 
wykonawczy przygotowuje biuro 
projektowe z Gdyni. 

Komentarze obok. 
Więcej…>>

Tym żył Związek

25 sierpnia w Sali BHP odbyła się 
konferencja „Konstytucja dla oby-
wateli, nie dla elit” z udziałem pre-
zydenta RP. 
31 sierpnia kilka tysięcy osób wzię-
ło udział w obchodach 37 rocznicy 
podpisania Porozumień Sierpnio-
wych w Gdańsku.
M.in. 18 września przed Urzędem 
Marszałkowskim odbyła się pikieta 
pracowników Opery Bałtyckiej.  
20 października związkowcy z 
NSZZ „S” pikietowali przed siedzibą 
DCT.  
16 grudnia w bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku został odsłonięty bursz-
tynowy Ołtarz Ojczyzny podczas 
uroczystości grudniowych.
Szczegółowe kalendarium...>>

20 października, DCT.

14 grudnia, jedna z manifestacji w obronie pracowników Opery.
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pierwsza-wygrana-sad-pracy-przyznal-racje-artystce-z-opery-baltyckiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zamowienia-na-okrety-czekamy-na-realizacje-planow-liczymy-na-wzmocnienie-naszych-stoczni
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czym-zyl-zwiazek-kalendarium-2017


CYTAT tygodnia
Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co 

ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka 
czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to 

miłość, która obejmuje również dzieła 
rodaków i owoce ich geniuszu. Pró-

bą dla tego umiłowania staje się 
każde zagrożenie tego dobra, 

jakim jest ojczyzna.

św. Jan Paweł II 
w „Pamięć  

i tożsamość”
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Redaktor prowadzący Artur S. Górski
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HISTORIA tak było

NIEZALEŻNI EKSPERCI

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

DANUTA USZACKA, OZ NSZZ „S” w Fabryce 
Mebli Okrętowych FAMOS sp. z o.o. 

– Należę do „Solidarności” od kilku lat. Daje mi to 
poczucie bezpieczeństwa. Zarówno jako pracowniko-
wi, ale także wiem, że gdybym miała kłopoty, nawet 
osobiste, to zawsze znajdę wsparcie. W Związku są 
moi koledzy i koleżanki, jest pomiędzy nami taka zwy-

kła ludzka solidarność.

PRACODAWCA  
NIE ROZLICZY  
ROCZNEGO PIT-u

ZAPYTAJ prawnika

Zmiana przepisów prawa wy-
kluczyła możliwość  złożenia ze-
znania rocznego od dochodów 
uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. 
za pośrednictwem pracodawcy. 
Rozwiązanie to ma zastosowanie 
także w przypadku, gdy podatnik 
nie korzysta z ulg i odliczeń i nie 
chce rozliczać się z małżonkiem.  

Dochody za 2017 rok trzeba 
będzie więc rozliczyć samemu. Ist-
nieją jednak w tym zakresie dwie 
możliwości. Pierwsza to samo-
dzielne sporządzenie deklaracji 
PIT, między innymi na podstawie 
informacji uzyskanych od praco-
dawcy. Druga, to sporządzenie 
zeznania PIT-37 przez urząd skar-
bowy. Wniosek w tej sprawie 
można złożyć do 15 kwietnia. Na 
podstawie informacji zawartych 
we wniosku oraz informacji prze-
kazanych od pracodawców lub 

organów ren-
towych, urząd 
skarbowy przygo-
tuje zeznanie podat-
kowe. Przygotowane 
zeznanie można zaakcep-
tować lub odrzucić, bez moż-
liwości wprowadzenia zmian. Co 
równie istotne, wszystko odbywa 
się elektronicznie.

Pozostała natomiast możli-
wość sporządzania zeznań rocz-
nych dla emerytów i rencistów 
przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Jak podaje ZUS, na 
przełomie stycznia i lutego 2018 
r. będzie wysyłał deklaracje po-
datkowe PIT-40A/11A za 2017 
rok. Deklaracje otrzymają wszyst-
kie osoby, które w 2017 roku 
chociaż raz pobrały świadczenie 
z ZUS.  

Łukasz Sulej

6 stycznia 1981 r. został po-
wołany Ośrodek Prac Społecz-
no-Zawodowych przy KKP NSZZ 
„S”, jako kontynuacja zespołu 
ekspertów gdańskiego MKS. Kie-
rownikiem został Andrzej Wielo-
wieyski. NSZZ „S” musiał bowiem 
bazować na własnych danych. 
Oficjalne były albo niedostępne,
albo zmanipulowane.  

Ośrodek pełnił funkcję dorad-
czą „S” w sprawach społecznych 
i gospodarczych. Była to, obok 
działającego od listopada 1978 r. 
Konwersatorium Doświadczenie 
i Przyszłość, niezależna instytu-
cja ekspercka. Celem DiP było 
stworzenie ośrodka dyskusyjnego 
niezależnej inteligencji, otwarte-
go na reformatorskie środowiska 
PZPR. W dorobku DiP był   raport 
„Raport o stanie Rzeczypospolitej 
i drogach wiodących do jej na-
prawy” ogłoszony na falach RWE 

i „Polska wobec stanu wojenne-
go” z 1982 r., w którym rozwa-
żano warianty zachowania władz 
i scenariusze działań opozycyj-
nych, co znalazło odbicie w kon-
cepcji Okrągłego Stołu.

Ośrodek NSZZ S” przygotowy-
wał zaś m.in. materiały do szko-
leń związkowych i działalności 
oświatowej, archiwizował doku-
menty oraz prowadził zespoły: 
prawa pracy, płac i zatrudnienia, 
warunków pracy, kosztów utrzy-
mania i świadczeń społecznych, 
zespół ds. zaopatrzenia rynku, 
reglamentacji i cen, spraw związ-
kowych i historii ruchu związ-
kowego. OPSZ opracował tezy 
programowe „Kierunki działania 
Związku” (marzec 1981) i przygo-
tował merytorycznie I KZD. Jego 
członkowie byli rozpracowywani 
przez Wydz. III Dep. III MSW w SO 
krypt. „Grot”. 

W Antwerpii odbędzie się 
chrzest polskiego 40-tysięcznika 
„Szare Szeregi” (typ bulk carrier). 
Matką chrzestną statku będzie Han-
na Wenda-Uszyńska, wnuczka in-
żyniera Tadeusza Wendy, budowni-
czego Gdyni. Masowiec ma polską 
załogę, ale pływa pod obcą liberyj-
ską banderą. Armatorem jest PŻM.

– Rząd premiera Morawieckie-
go będzie robić wszystko, by od-
budować przemysł stoczniowy 

w kraju. Mam też nadzieję, że 
w ciągu półtora roku wszystkie 
polskie statki będą pływać pod 
polską banderą – obiecuje przy 
tej okazji Grzegorz Witkowski, 
podsekretarz stanu w Minister-
stwie Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej.  

W uroczystości zaplanowanej 
wstępnie (statek jest w morzu, 
płynie ze Stambułu) na 10 stycz-
nia br., wezmą udział harcerze. 

Wróci bandera? 

W 2018 r. mamy 251 dni robo-
czych, a wliczając weekendy i 13 
świąt ustawowo wolnych od pra-
cy, czeka nas 114 dni wolnych.  

Za przypadające w sobotę  
6 stycznia Święto Trzech Króli na-
leży się dzień wolny. 

Wielkanoc w tym roku ob-
chodzimy 1 i 2 kwietnia (wolny 
jest poniedziałek). Święto Pra-
cy (1 maja) przypada we wto-
rek, a Święto Konstytucji 3 Maja 
w czwartek. Szczęśliwcy, którzy 
wezmą trzy dni majowego urlopu, 
będą odpoczywać dni dziewięć.  

W maju mamy jeszcze święto 
Zesłania Ducha Świętego (Zielo-
ne Świątki) w niedzielę 20 maja i 
Boże Ciało w czwartek 31 maja.

Święto Wniebowzięcia NMP 
(15 sierpnia) w tym roku przypa-
da w środę. 

Dzień Wszystkich Świętych  
(1 listopada) wypada w czwar-
tek. Z kolei Święto Niepodległości  
(11 listopada) przypada w niedzielę. 

Planujemy dni wolne

Boże Narodzenie przypadnie 
zaś na wtorek i w środę. Z kolei 
Nowy Rok 2019 przywitamy we 
wtorek. Jeśli rozplanujemy dni 
urlopowe, maksymalnie spędzi-
my 11 dni na świąteczno-nowo-
rocznym odpoczynku. 

Zapraszamy do lektury styczniowego „Magazynu Solidarność”:
 Raport o wyagrodzeniach, 
 Rozmowa z Krzysztofem Skowrońskim, prezesem Stowarzysze-

nia Dziennikarzy Polskich,
 Sylwetka Czesława Nowaka, prezesa Stowarzyszenia Godność,
 Wywiad z Wiesławem Łyszczkiem, głównym inspektorem pracy.

„Magazyn” na styczeń 2018

Od 1 stycznia br. celnicy zo-
stali włączeni do systemu eme-
rytur mundurowych. Będą mogli 
przejść na emeryturę w wieku 
55 lat. Dodatkowym warunkiem 
jest co najmniej 5-letnia służ-
ba przy wykonywaniu zadań o 
charakterze „policyjnym” bądź 
5 lat służby w Służbie Celno-
-Skarbowej. Celnicy od 1 marca 

ub.r. są w strukturze Krajowej 
Administracji Skarbowej, łączącej 
administrację podatkową, kon-
trolę skarbową i Służbę Celną. 
Prawo do emerytur munduro-
wych przysługuje m.in. żołnie-
rzom zawodowym, funkcjona-
riuszom policji, ABW, SKW, CBA, 
Straży Granicznej, BOR, straża-
kom PSP.  

Celnicy do 55 roku

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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