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6,6 procent
Tyle wyniosła stopa bezrobocia w całym kraju według danych z 31 października 
2017 r. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca była niższa o 0,22 pkt. proc.iBiS
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Gospodarka  
nam rośnie

Tylko pod 
tym krzyżem, 
tylko pod tym 
znakiem, Pol-
ska jest Polską, 
a Polak Pola-
kiem. Słysze-
liśmy nie raz, 
że to ponoć zdanie fałszywe. 
Przykład katolickiego nacjonali-
zmu, fundamentalizmu i stu in-
nych nieszczęść, które wywołują 
grymas niechęci, wręcz pogardy, 
w liberalnej, zobojętniałej na re-
ligijną osnowę życia Europie.

A co by było, gdyby tego 
krzyża zabrakło na początku hi-
storycznej drogi państwa i naro-
du polskiego? Czym byłabyś dziś 
Europo? A może trzeba zapytać: 
czy byłabyś dziś Europą? Pewnie 
doszczętnie zapomniałaś o pol-
skim księciu Henryku Pobożnym, 
który w XIII wieku poległ pod Le-
gnicą w bitwie, która zatrzymała 
pochód czambułów tatarskich 
ku Europie? Czy pamiętasz jesz-
cze o wiktorii wiedeńskiej 1683 
roku? O słowach króla Jana III 
Sobieskiego skierowanych do 
Ojca Świętego Innocentego XI 
po zwycięstwie nad wojskami 
sułtana: Venimus, vidimus, 
Deus vicit – Przybyliśmy, zoba-
czyliśmy, zwyciężył Bóg. A kto 
pamięta o obrońcach kreso-
wych twierdz stanowiących 
antemurale christianitatsis, 
przedmurze chrześcijaństwa: 
Kamieńcu Podolskim, Chocimiu, 
Trembowli, Czarnokozińcach 
o które rozbijały się fale agre-
sywnego islamu? O murze pol-
skich żołnierskich serc, który la-
tem 1920 roku, na przedpolach 
Warszawy, zatrzymał pochód za 
Wisłę Armii Czerwonej, która do 
Europy Zachodniej niosła żagiew 
rewolucji bolszewickiej. Dziś 
jeden z kandydatów na fotel 
prezydenta Warszawy obiecuje, 
że w razie zwycięstwa odbudo-
wany zostanie tęczowy łuk na 
warszawskim Placu Zbawiciela 
– symbol moralnej degradacji. 
Tam w stolicy trzeba na zbliża-
jącą się setną rocznicę tamtego 
wielkiego zwycięstwa zbudować 
inny łuk: triumfu, zwycięstwa, 
wdzięczności. 

Ks. abp  
Sławoj Leszek Głódź,  

Metropolita Gdański
Fragment homilii wygło-

szonej w Bazylice Mariackiej 
w Gdańsku 11 listopada 2017 r.

BROŃCIE 
KRZYŻA

99 lat temu Polska uzyska-
ła niepodległość i powróciła na 
mapę świata. Obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości 
w Gdańsku rozpoczęły się od zło-
żenia kwiatów pod pomnikiem 
Jana Pawła II i Ronalda Reagana 
w parku im. Ronalda Reagana na 
Przymorzu. Następnie gdańszcza-
nie, w tym członkowie stowarzy-
szenia „Godność” udali się pod 
pomniki marszałka Józefa Piłsud-
skiego, a póżniej Anny Walenty-
nowicz w Gdańsku Wrzeszczu, 
gdzie złożyli kwiaty. Nie zapo-
mniano też o sarkofagu Macieja 
Płażyńskiego. Przemarsze między 
pomnikami zakończono w samo 
południe w bazylice Mariackiej, 
uczestnicząc w rocznicowej mszy 
św., gdzie zgromadziły się setki 
wiernych. Mszę św. w intencji Oj-

Wzrost gospodarczy w Polsce 
przyspieszył z 4 proc. do 4,7 proc. 
– informuje Główny Urząd Staty-
styczny. To najlepszy wynik od 2011 
roku. W ostatnich pięciu latach już 
raz tempo wzrostu PKB w Polsce 
było wyższe niż 4 proc. Nastąpiło 
to w ostatnich trzech miesiącach 
2015 roku i wyniosło 4,6 proc. Póź-
niej przyszedł czas gwałtownego 
wyhamowania do 2,9 proc.

Wiceminister rozwoju Jerzy 
Kwieciński mówiąc o przyczynach 
wzrostu wskazał, że składa się 
na niego w dużej mierze kondy-

cja polskiego przemysłu, m.in. 
branży budowlano-montażowej. 
Ten obszar odnotował rekordowe 
wzrosty w ostatnich latach. Wią-
że się to  inwestycjami. 

Polska plasuje się w ścisłej 
czołówce europejskiej. Ustępu-
jemy tylko liderom wzrostu, jak 
Rumunia (+8,8 proc. wzrostu w 
III kwartale), Irlandia (+5,8 proc. 
w II kwartale), Łotwa (+5,8 w III 
kwartale) i Estonia (+5,7 proc. 
w I kwartale) oraz Czechy (+5 
proc. w III kwartale). 

Więcej...>>

11 listopada  
w Gdańsku

czyzny koncelebrował metropoli-
ta Gdański, ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź.

W wygłoszonej homilii ksiądz 
arcybiskup wyraźnie wyartykuło-
wał trzecie przykazanie Dekalogu 
Pamiętaj, abyś dzień święty świecił, 
podkreślając: Niech to Boże przyka-
zanie stanie się właściwym drogo-
wskazem, miarodajną wskazówką 
w dyskusji o ograniczeniu handlu 
w niedzielę. Mówił o obronie krzy-
ża, cytując fragment wiersza Karola 
Balińskiego z 1856 r.: Tylko pod tym 
krzyżem, tylko pod tym znakiem, 
Polska jest Polską, a Polak Polakiem. 
Dodał też, za Juliuszem Słowackim, 
że: Nigdy z królami nie będziem 
w alianasch – Nigdy przed mocą nie 
ugniemy szyi,/Bo u Chrystusa my na 
ordynansach/słudzy Maryi. 

Więcej...>>

Europejski Filar 
Praw Socjalnych

Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych, której 
NSZZ „S” jest afiliantem, prowadzi
kampanię na rzecz przyjęcia Euro-
pejskiego Filara Praw Socjalnych. 
Deklaracja dotycząca owego filaru
ma być przyjęta 17 listopada przez 
Parlament Europejski, Radę i Ko-
misję Europejską, podczas Szczytu 
Społecznego. Więcej...>> 

Opozycjoniści 
uhonorowani

Wśród tych, którym prezydent 
RP Andrzej Duda wręczył 11 listo-
pada odznaczenia państwowe, 
znaleźli się opozycjoniści z lat PRL 
i związkowcy. Krzyżem Oficerskim
OOP za wybitne zasługi w działal-
ności na rzecz przemian demokra-
tycznych w Polsce został odznaczo-
ny gen. bryg. Witold Marczuk, który 
dwa tygodnie po wprowadzeniu 
stanu wojennego, wyrokiem Sądu 
Marynarki Wojennej w Gdyni, zo-
stał skazany na 3 lata więzienia i 
osadzony w ZK w Koronowie i Po-
tulicach. Więcej...>>

Piękna nasza Polska cała
15 listopada 2017 r., w budynku 

„S” odbył się XI już Wojewódzki Kon-
kurs Pieśni Patriotycznej, w którym 
wzięły udział 23 zespoły oraz soliści, 
uczniowie z 15 szkół specjalnych i 
integracyjnych woj. pomorskiego. 
Razem 93 wykonawców. Przyjechali 
z Pelplina, Trzewa, Kolnika, Kwidzy-
na, Trójmiasta… Przewodniczący „S” 
Piotr Duda ufundował dla uczestni-
ków statuetki. Konkurs organizowa-
ło Stowarzyszenie Miłośników Pieśni 
Patriotycznej przy Szkole Podstawo-
wej Specjalnej nr 26 w Gdańsku. 
Więcej...>>

Pół miliona w szarej strefie
W szarej strefie poza oficjal-

nym i w miarę ucywilizowanym 
rynkiem pracy pozostaje w Polsce 
500 tys. osób. Rocznie ZUS traci 
z tego powodu nawet 1,5 mld zł. 
Dotyczy to nie tylko Polaków, ale 
przede wszystkim pracowników 
– gości z Ukrainy. Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gospodarka-nam-rosnie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/europejski-filar-praw-socjalnych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/opozycjonisci-uhonorowani
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/11-listopada-w-gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pol-miliona-w-szarej-strefie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/piekna-nasza-polska-cala


CYTAT tygodnia
Naród, który traci pamięć przestaje być Na-

rodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, cza-
sowo zajmujących dane terytorium.

Marszałek 
 Józef Klemens Piłsudski
Myśli i wypsknięcia, wyd. 
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HISTORIA tak było

AFILIACJA „SOLIDARNOŚĆI”

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MONIKA GOŹDZIK, członek Komisji Oddziałowej 
NSZZ „S” w Auchan Polska sp. z o.o.

– Do „S” należę od 2000 r., czyli od początku ist-
nienia Związku przy gdańskim Auchan. Zapisałam się, 
bo wiele rzeczy nie podoba mi się. Przede wszystkim 
nie jestem zadowolona z relacji jakie występują po-
między pracodawcą a pracownikami. Zależy mi, aby 

komunikacja pomiędzy nami a pracodawcą była zdecydowanie lepsza, 
aby pracodawca doceniał naszą pracę m.in. poprzez podniesienie nam 
zarobków. Poza tym, w grupie mamy większą szansę na ochronę praw 
pracowniczych. Przynależność do „S” łączy się również z uczestnictwem 
w życiu grupy ludzi, których lubię.

ZAPOMOGA  
Z TYTUŁU CHOROBY 
WSPÓŁMAŁŻONKA

ZAPYTAJ prawnika

Pracownik złożył wniosek 
o przyznanie mu zapomo-
gi z ZFŚS, ponieważ jego 
współmałżonek, wskutek 
wypadku przebywa w szpita-
lu i czeka go długie leczenie. 
Czy w razie pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku przez 
pracodawcę, zapomoga 
wypłacona pracownikowi 
będzie zwolniona od podat-
ku dochodowego? 

Tak. Zapomoga, o której 
mowa powyżej, będzie zwolnio-
na od podatku dochodowego na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 
ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, do wysokości
nieprzekraczającej w roku podat-
kowym kwoty 2280 zł. 

Przez pojęcie „zapomoga” 
należy rozumieć bezzwrotną po-
moc finansową udzielaną oso-
bom fizycznym zwykle w związku
ze zdarzeniem losowym. Jest to 
świadczenie jednorazowe, ma-
jące na celu wsparcie finansowe
osoby, która z różnych przyczyn 

znalazła się w trudnej 
sytuacji życiowej.

Dlatego też ustawo-
dawca zwalnia od podat-
ku dochodowego zapomogi 
otrzymane w przypadku indywi-
dualnych zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych, długotrwałej cho-
roby lub śmierci.

Przepisy o podatku docho-
dowym nie definiują pojęcia
długotrwałej choroby. Pojęcie to 
należy zatem interpretować przy 
zastosowaniu wykładni języko-
wej. W słowniku długotrwały 
oznacza „trwający przez długi 
czas; przewlekły”.

Uprawnia to do wniosku, iż 
„długotrwałą chorobą”, o której 
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 usta-
wy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych jest każda choro-
ba mająca długotrwały przebieg, 
trwająca miesiącami lub latami 
i wymagająca leczenia w sposób 
stały lub przez długi czas. 
Stan prawny na 14.11.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

18 listopada 1986 roku NSZZ 
„Solidarność”, zdelegalizowany 
w 1982 roku przez reżim PRL, 
jako jedyny na świecie związek 
zawodowy został przyjęty do 
dwóch międzynarodowych cen-
tral związkowych: Międzyna-
rodowej Konfederacji Wolnych 
Związków Zawodowych, grupu-
jącej związki zawodowe. MKWZZ 
wówczas współpracującej m.in. 
z Amerykańską Federacją Pracy – 
Kongres Przemysłowych Związ-
ków Zawodowych (AFL-CIO), 
brytyjskim Kongresem Związków 
Zawodowych (TUC), francuską 
Powszechną Konfederacją Pracy 
– Siła Robotnicza (CGT-FO), Fe-
deracją Niemieckich Związków 
Zawodowych (DGB), włoską 
Konfederacją Wolnych Związ-
ków Zawodowych (CISL). Drugą 
z nich była Światowa Konfede-
racja Pracy (w latach 1974-1988 
sekretarzem generalnym ŚKP był 
Jan Kułakowski, powstaniec war-

szawski, od 1946 r. na emigra-
cji) zrzeszająca chrześcijańskie 
związki zawodowe. Cały wolny 
świat nie uznał delegalizacji „So-
lidarności”. W świetle ówczesne-
go prawa PRL „Solidarność” nie 
istniała jako związek zawodowy, 
a mimo to międzynarodowe or-
ganizacje związkowe przyjęły 
w swój poczet ten „nieistnieją-
cy” związek zawodowy. Ten fakt 
odnotowała nawet „Trybuna 
Ludu”, organ KC PZPR, podając 
nieprawdziwą informację, że do 
struktur międzynarodowych zo-
stało przyjęte jedynie brukselskie 
biuro Związku. „Solidarność” dą-
żyła do zjednoczenia międzyna-
rodowego ruchu związkowego. 
Udało się  to dopiero w listopa-
dzie 2006 roku na kongresie w 
Wiedniu. Doszło do połączenia  
MKWZZ i ŚKP. W wyniku połącze-
nia powstała Międzynarodowa 
Konfederacja Związków Zawo-
dowych (ITUC).

Prezydent Andrzej Duda podpi-
sał 6 listopada br. ustawę porząd-
kującą kwestię rent gwarantując 
wysokość najniższego świadczenia. 
Osoby, które osiągnęły wiek eme-
rytalny lub pobierają emeryturę, 
nie będą mogły ubiegać się o rentę 
z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy. Nowelizacja przewiduje tak-
że podwyższenie emerytur przy-
znanych z urzędu zamiast renty 
osobom, które nie miały wymaga-
nego w przepisach stażu pracy.

Wysokość emerytury zostanie 
ustalona z urzędu w najbliższym 
terminie waloryzacji, tj. z dniem 
1 marca 2018 r., z wyrównaniem 

od dnia 1 marca 2017 r. Ustawa 
przewiduje podwyższenie eme-
rytur przyznanych z urzędu oso-
bom, które pobierały rentę z ty-
tułu niezdolności do pracy i nie 
miały wymaganego przez prze-
pisy emerytalne stażu pracy do 
wysokości, odpowiednio, 1000 
zł (dla osób pobierających rentę 
z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy) albo 750 zł (w odniesie-
niu do osób pobierających rentę 
z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy). Według wyliczeń Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, sprawa dotyczy ok. 
105 tys. osób. Więcej...>> 

13 listopada TVP3 Gdańsk, 
w programie „Pomorze samo-
rządowe”, zajęła się konfliktem
w Operze Bałtyckiej. Zaproszeni 
goście, w tym przedstawiciele „S” 
dyskutowali o przyczynach kon-
fliktu i próbowali znaleźć drogę 
wyjścia z patowej sytuacji.

Roman Kuzimski, wiceprze-
wodniczący ZRG, ocenił, że dyrek-
tor mówiąc, iż jest menadżerem i 
artystą nie powiedział, że jest też 
pracodawcą. – Spór jest zgłoszo-
ny i powinien być negocjowany. 
Tymczasem liderzy związkowi 
zostali wyrzuceni na bruk. Taka 
ma być metoda rozwiązywania 
sporów, że wyrzuca się nego-
cjatorów i już nie ma sporu? PIP 
ustaliła szereg uchybień, dała za-

lecenia. Po pół roku stwierdzono 
kolejne uchybienia. 

Dyrektor Opery Warcisław 
Kunc utrzymywał, że nie jest w 
sporze, bo zajmuje się zarządza-
niem operą w ramach dotacji 
urzędu marszałkowskiego (15,4 
mln zł). Twierdził też, że „z bó-
lem” podejmuje decyzje o ogra-
niczeniu zatrudnienia. W sprawie 
pracowniczej nie miał nic więcej 
do dodania. Natomiast dr. hab. 
Andrzej Januszajtis, stwierdził, że 
stała się tragedia: – Takiego kon-
fliktu nie  było jeszcze w jej dzie-
jach. Ludzie z orkiestry, z chóru, 
z sercem wykonujący prace, idą 
teraz do opery ze strachem, bo 
nie znają dnia ani godziny.

 Więcej...>>

Konflikt w Operze
Bałytckiej w TVP3

Ustawa o emeryturach 
i rentach

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomorze-samorzadowe-tvp3-konflikt-w-operze-baltyckiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rencisto-utarciles-zdrowie-w-pracy-nie-masz-stazu-ale-masz-gwarancje-od-1-marca-2018-r
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