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

5,2
Tyle statystycznie pielęgniarek przypada na 1000 mieszkańców (średnia OECD 9,4), 
czyli jedna na 200. By ratować sytuację, rocznie należy kształcić 15 tys. pielęgniarek,  
4 razy więcej niż teraz.
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Ceny w górę  
Ceny towarów i usług w grud-

niu 2017 r. wzrosły rok do roku o 
2,1 proc. - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Największy wpływ 
na wzrost cen miały wyższe o 5,8 
proc. ceny żywności. Najbardziej 
w 2017 r. podrożało masło (o 31 
proc.). Więcej płaciliśmy r/d/r za 
owoce (o 8 proc.), produkty na-
białowe (o 5,9 proc.), jaja (o 12,9 
proc.). Wzrosły ceny cukru (o 5,5 
proc.) oraz mięsa (przeciętnie o 
4,8 proc.).  Więcej...>>

„Nowi” emeryci  
Do końca grudnia przybyło 

w woj. pomorskim ok. 23 tys. 
emerytów. Tyle decyzji w związku 
z powrotem do wieku emerytal-
nego 60/65 wydały oddziały ZUS 
w Gdańsku i Słupsku. 53 proc. 
osób, które złożyły wnioski eme-
rytalne było nieaktywnych zawo-
dowo już przed przejściem na 
emeryturę. Więcej…>>

Wojsko wzywa  
Tegoroczna kwalifikacja woj-

skowa rozpocznie się od 30 stycz-
nia i potrwa do 28 kwietnia. Pro-
cedura obejmie około 220 tysięcy 
osób, przede wszystkim mężczyzn 
urodzonych w 1999 roku. Przed 
komisjami stawią się też kobiety, 
które w roku szkolnym lub akade-
mickim 2017/18 kończą naukę w 
szkołach lub uczelniach medycz-
nych i weterynaryjnych oraz oso-
by, które zgłosiły się ochotniczo 
do pełnienia służby wojskowej. 
Więcej…>>

Czas na odmrożenie płac
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J e s t e śmy 
w trakcie kam-
panii wybor-
czej w naszym 
Związku, któ-
ra powinna 
g e n e r o w a ć 
wyjątkową ak-

tywność nas wszystkich. Historia 
i założenia ideowe „S” wszak są 
symbolem przemian w stronę 
demokracji. 

Co jednak począć z faktem, ze 
sami z tej demokracji korzystamy 
opieszale, z ociąganiem przystę-
pując do wyłonienia najlepszych 
kandydatów, którym w finale po-
wierzymy rolę liderów zakłado-
wych organizacji związkowych?

Dotychczas wyborcze proce-
dury zakończyły się w 39 orga-
nizacjach zakładowych. W stycz-
niowej kolejce oczekuje kolejne 
40. To niewiele, patrząc na skalę 
naszego Regionu, a wybory w or-
ganizacjach zakładowych powin-
ny zakończyć się do 31 marca br. 
Jeśli nie zostaną wyłonione nowe 
władze, dotychczasowe stracą 
uprawnienia. 

A przecież mamy wybierać 
tych, którzy nas będą reprezen-
towali przed pracodawcami, 
wyspecjalizowanymi w negocja-
cjach. Oni będą wypracowywali, 
a może i wymuszali – gdy dialog 
zawiedzie, godziwe warunki pła-
cy i pracy, upominali się o prawa 
pracownicze. 

Zastanówmy się kto ma nas 
reprezentować. Rozejrzyjmy się 
wokół siebie, oceńmy dotychcza-
sowych działaczy.  

Skorzystajmy z wewnątrz-
związkowej demokracji. Czas pły-
nie, szczególnie dla organizacji 
liczących do 104 członków, które 
do RKW powinny zgłosić wybo-
ry i zakończyć je wraz z końcem 
lutego. Inaczej utracą szansę 
na wyłonienie reprezentantów 
w strukturach regionalnych. 

Zachęcam do przekazywa-
nia informacji o wyborach, 
do zapoznania się z ordynacją 
i procedurami, do zgłaszania 
i przeprowadzania wyborów.  
Informacja o wyborach powin-
na trafić do każdego członka
NSZZ „S”. Jej upowszechnienie 
to powinność obecnych prze-
wodniczących związkowych 
komisji. 

Stefan Gawroński 

DO WYBORÓW!

Naszym
ZDANIEM

Uwaga,  
nowy nr konta bankowego 

Pomorskiej Fundacji  
Edukacji i Pracy

40 7999 9995 0652 4155 2804 0001

Sejm 11 stycznia br. uchwalił 
najważniejszą z ustaw na ten rok, 
czyli budżet, z deficytem nieprze-
kraczającym 41,5 mld zł przy do-
chodach w wysokości 355,7 mld 
zł i wydatkach w kwocie 397,2 
mld zł. 

Na cele społeczne, po sukcesie 
polityki podatkowej i zdjęciu ka-
gańca ograniczeń procedur nad-
miernego deficytu, rząd planuje
wydać 75 mld zł. Budżet ma więc 
konsumować skutki uszczelnienia 
systemu i okiełznania mafii va-
towskich. 

Rząd założył wzrost PKB na 
poziomie 3,8 proc. oraz tak za-
planował rekordowe wydatki 
– niemal 400 mld zł, że prawie 25 
mld zł pójdzie na program 500 
plus, 9 mld zł na powrót wieku 
emerytalnego 60/65.  

– NSZZ „S” zauważa wiele po-
zytywnych zmian w sytuacji gospo-
darczej kraju, a przede wszystkim 
bardzo dobrą sytuację na rynku 
pracy. W związku z tym nie do za-
akceptowania jest kontynuacja po-
lityki rządu dotycząca zamrażania 
wynagrodzeń w sferze budżeto-
wej pomimo poprawy sytuacji bu-
dżetu państwa – czytamy w opinii 
Prezydium KK „S” o projekcie usta-
wy budżetowej na rok 2018.

– Narzędziem kształtowania 
wynagrodzeń w sferze budżeto-
wej powinien być wskaźnik wzro-
stu wynagrodzeń, ustalony pod-
czas negocjacji w Radzie Dialogu 
Społecznego przy udziale part-
nerów społecznych – przypomi-
na Katarzyna Zimmer-Drabczyk, 
kierownik Biura Eksperckiego, 
Dialogu i Polityki Społecznej KK 
NSZZ „S”.

W budżecie przewidziany jest 
wzrost funduszu wynagrodzeń 
w gospodarce oraz wzrost eme-
rytur i rent w wysokości 6,3 proc. 
Czy znajdzie to odzwierciedlenie 
w płacach np. sfery budżetowej?

– Wieloletnia praktyka od-
stępowania od indeksacji wy-
nagrodzeń pracowników sfery 
budżetowej, przy jednoczesnym 
podwyższaniu płac niektórych 
pracowników instytucji rządo-
wych i samorządowych stanowi 
dyskryminację pracowników nie-
objętych wzrostem wynagrodzeń 
– czytamy w stanowisku związ-
ku.

Prezydium KK „S” domaga się 
również odmrożenia odpisów na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych. 
Więcej i opinia Prezydium KK 
„S” tutaj…>>

W 2016 roku było ich 147, 
obecnie do „Solidarności” w 
Deepwater Container Terminal 
Gdańsk SA należą 354 osoby. To 
jedna z najszybciej rozwijających 
się organizacji związkowych „Soli-
darności” w Regionie Gdańskim.

12 stycznia br. odbyło się li-
czenie głosów w wyborach władz 
organizacji zakładowej na nową 
kadencję. W DCT wybory, ze wzglę-
du na specyfikę pracy, odbyły się w
procedurze tzw. wyborów z urną. 
Wyłoniono 11-osobową Komisję 

Zakładową, trzyosobową Komisję 
Rewizyjną, wybrano również dwóch 
delegatów na WZD Regionu Gdań-
skiego. Na czele Komisji stanął po-
nownie Adam Piotrowski, na jego 
zastępcę wybrano Krzysztofa Pa-
łasza, skarbnikiem został Grzegorz 
Kierepka, a sekretarzem, jedyna ko-
bieta w Komisji, Renata Cyman. 

Najważniejsze zadania na 
nową kadencję to podpisanie no-
wego Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy i podwyżki płac – 
podsumowuje Adam Piotrowski.

DCT: Przede wszystkim  
żmudna praca

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/inflacja-w-2017-r-21-proc-zywnosc-w-gore-o-prawie-6-procent
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wzor-na-emeryture-co-drugi-nowy-emeryt-pobieral-pobierali-rente-badz-swiadczenie-przedemerytalne
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wojsko-wezwie-mlodych-mezczyzn-studentki-kierunkow-medycznych-oraz-psychologii-weterynarii
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/budzet-na-2018-rok


CYTAT tygodnia
Za 30 lat Polska zostanie najpotężniejszym 

państwem w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej, mocno oddziałującym 

na politykę europejską 

George Friedman, założyciel 
Geopolitical Futures, podczas 

Europejskiego Forum 
Nowych Idei 
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HISTORIA tak było

ROZWIĄZANIE ARMII KRAJOWEJ

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

GRZEGORZ KIEREPKA, KZ NSZZ „Solidarność” 
w Terminalu Kontenerowym DCT w Gdańsku

– Należę do „Solidarności”, żeby bronić praw pracow-
ników. W 2013 roku zebraliśmy się w trzynaście osób 
i założyliśmy w firmie związek zawodowy, a naszym ce-
lem była właśnie obrona naszych praw, łamanych przez 
pracodawcę. Za nasz największy sukces uważam pozy-

skanie aż 354 członków i podpisanie układu zbiorowego pracy.

NOWE ULGI PODADTKOWE  
DLA ŚWIADCZEŃ Z ZFSŚ  
I FUNDUSZY ZWIĄZKOWYCH

ZAPYTAJ prawnika
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19 stycznia 1945 r. komen-
dant AK gen. Leopold Okulicki ps. 
„Niedźwiadek” wydał rozkaz roz-
wiązujący Armię Krajową, zwal-
niając żołnierzy z przysięgi, i na-
kazując jednocześnie pozostanie 
w konspiracji.

Generał Okulicki, od 27 lipca 
1944 r. komendant organizacji 
NIE, wydał dramatyczny rozkaz, 
aby pozbawić NKWD pretekstu do 
represji. Represje ze strony kontr-
wywiadu wojskowego Smiersz, 
NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego trwały. Wielu żoł-
nierzy podziemia powróciło do 
konspiracji. Nie widzieli dla siebie 
szans w nowej rzeczywistości.

Gen. „Niedźwiadek” został 
uprowadzony, wraz z 15 innymi 
przywódcami Państwa Podziemne-
go, do Moskwy, gdzie po „Procesie 
16” został zamordowany, najpraw-
dopodobniej w Wigilię 24 grudnia 
1946 roku. Miejsce jego ostatniego 
spoczynku jest nieznane.

Symboliczna mogiła gen. 
Okulickiego znajduje się na Po-
wązkach. 

Na Pomorzu w 1945 roku 
nieliczni należący do Armii Krajo-
wej ujawniali się i  podobnie jak 
członkowie Gryfa Pomorskiego 
zostali poddani „filtracji” przez
NKWD. W „polu” zaś była bryga-

da mjr. „Łupaszki”, w sile trzech 
szwadronów i dwóch patroli. 
Okręg Pomorski AK został osta-
tecznie rozbity przez UBP latem 
1948 r.  

Wśród młodych Polek i Pola-
ków, zagościł fenomen Żołnierzy 
Niezłomnych. To m.in. szef Ke-
dywu gen. August Fieldorf „Nil”, 
przywódcy WiN m.in. ppłk Łukasz 
Ciepliński, rotmistrz Witold Pi-
lecki, cichociemny mjr Bolesław 
Kontrym „Żmudzin”, mjr Hiero-
nim Dekutowski „Zapora”, płk 
Antoni Olechnowicz „Pohorecki”, 
mjr Zygmunt Szendzielarz „Łu-
paszka” i setki innych. Przez lata 
skazani byli na niepamięć. Polska 
się o nich upomniała. 

Gen. Leopold Okulicki w 1944 r. 

„Dla Niepodległej” – pod takim hasłem 
na dziesiątej pielgrzymce spotkali się na Ja-
snej Górze kibice klubów piłkarskich. W so-
botę, 13 stycznia br. do Królowej Polski 
przybyli też rodacy z Wileńszczyzny, z dzi-
siejszej Białorusi, Ukrainy, kibice z Węgier. 
Organizatorem pielgrzymki jest duszpa-
sterz kibiców ks. Jarosław Wąsowicz, sa-
lezjanin, kibic Lechii Gdańsk. Odpowiedzi 
na pytanie „Jacy są kibice?” można po-
szukać w wydanym przez PatriaMedia, 
liczącym 260 stron, zbiorze felietonów 
ks. Wąsowicza pt. „Sektor Polska. Kibice 
historia, patriotyzm”. Więcej…>>

Kibice u stóp królowej

Z początkiem roku obowiązu-
je nowelizacja ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych.  Nowe przepisy wprowadzi-
ły m.in. wzrost wysokości progu 
zwolnienia od podatku docho-
dowego od wartości świadczeń 
otrzymywanych z ZFŚS i funduszy 
związkowych. Ponadto, niektóre 
rodzaje świadczeń zostały zwol-
nione 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 

p o w y ż s z y c h 
świadczeń wy-
nosiła 380 zł. 

Z nowym rokiem 
wolne od podatku docho-
dowego są zapomogi otrzy-
mane w przypadku indywidu-
alnych zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych, długotrwałej choroby 
lub śmierci wypłacanych z ZFŚS oraz  
funduszy związków zawodowych, 
niezależnie 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 wypłaca-
nych z funduszy zakładowej lub mię-
dzyzakładowej organizacji związko-
wej pracownikom należącym do tej 
organizacji, innych niż w przypadku 
indywidualnych zdarzeń losowych, 
klęsk żywiołowych, długotrwałej 
choroby lub śmierci, z kwoty 638 zł 
do 1000 zł w roku podatkowym.
Stan prawny na 17.01.2017 r.

Łukasz Sulej 

Ofertę nabycia akcji Stoczni 
Gdańsk S.A. i udziałów w GSG 

Towers Sp. z o.o. złożyła ukra-
ińskim właścicielom zakładów 
Agencja Rozwoju Przemysłu 
– poinformowała 15 stycznia br. 
Agencja Rozwoju Przemysłu.  

– Końcowym beneficjentem
spółki holdingowej Gdańsk Shi-
pyard Group sp. z o. o., czyli 
Gdańsk Shipyard SA i GSG Towers 

Sp. z o. o., jest ukraiński biznes-
men i deputowany Serhij Taruta. 
Drugim współwłaścicielem jest 
państwowa ARP. 

– Mamy kolejną odsłonę te-
matu, na którego finał, czyli na
zamówienia i uporządkowanie 
spraw majątkowych stoczni, cze-
kamy – mówi Roman Gałęzewski, 
przewodniczący „S” w Stoczni 
Gdańskiej. 

Stoczniowa oferta 

Komisja Europejska wszczęła 
dochodzenie związane z syste-
mem opodatkowania stoczni 
w Polsce. Bruksela obawia się, że 
system opodatkowania dawałby 
niektórym stoczniom selektyw-
ną przewagę nad konkurenta-
mi, a zryczałtowany podatek od 
sprzedaży stanowi pomoc opera-
cyjną, która wykorzystuje fundu-
sze publiczne. 

– Zgodnie z Traktatem o Unii 
Europejskiej Komisja musi zwery-
fikować, czy system podatkowy
jest zgodny z unijnymi zasadami 
pomocy państwa – czytamy w pi-
śmie Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Warszawie.  Przed 
10 laty decyzje komisji doprowa-
dziły do upadłości nasze stocznie 
w Szczecinie i w Gdyni. 

Więcej…>>

Stocznie przed Komisją

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/komisja-europejska-sprawdza-ustawe-aktywizujaca-stocznie
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