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14 O tyle wzrosła od 1 marca minimalna emerytura. W tym roku 
waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wyniesie 1,6 
proc. i będzie najniższa od 12 lat! Budżet państwa zaoszczędzi 
na tym 900 mln zł.

SOLIDARNOŚĆ z Ukrainą

Chwała bohaterom!
Kilkanaście tys. osób na Pomorzu 

upamiętniło Żołnierzy Wyklętych w 
narodowym dniu pamięci 1 marca – 
m.in. w Gdańsku podczas mszy św. 
w bazylice św. Brygidy oraz w Gdyni 
w trakcie marszu pamięci współor-
ganizowanego przez KM NSZZ „S” 
Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Gdyni. Na Pomorzu bohate-
rami drugiej konspiracji są m.in. mjr 
Zygmunt Szendzielorz „Łupaszka” 
oraz sanitariuszka Danuta Siedzi-
kówna „Inka”. Więcej:...>>

Westerplatte – 
pamiętamy

Rozpoczęła się zbiórka pie-
niędzy na tablicę upamiętniającą 
wizytę bł. Jana Pawła II na Wester-
platte 12 czerwca 1987 r., która 
ma zostać odsłonięta w miejscu 
spotkania papieża z młodzieżą w 
Gdańsku. Inicjatorem wydarzenia 
jest Stowarzyszenie „Godność”.

Nagroda marszałka
Robert Pepliński, artysta-rzeź-

biarz, współtwórca pomnika Pole-
głych Stoczniowców, otrzymał 28 
lutego w Sali BHP nagrodę marszał-
ka województwa pomorskiego za 
wybitne zasługi dla kultury regionu. 
Uroczystość zorganizowała Fundacja 
Promocji Solidarności. Więcej...>>

Praca na Wyspach
111 tys. Polaków legalnie pod-

jęło pracę w Wielkiej Brytanii od 
października 2012 r. do września 
2013 r. Drugą nacją najchętniej 
osiedlającą się na Wyspach są 
Hiszpanie (50 tys.). Więcej...>>

Przekaż 1 procent 
ufunduj stypendia!

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl

Naszym
ZDANIEM

Jakąż pogardę musi żywić dla 
wolnego świata rosyjski władca, 
jeśli bez mrugnięcia okiem chce 
nam wmówić, iż bojownicy Maj-
danu byli szkoleni w Polsce, a żoł-
nierze rosyjscy przemierzający 
Krym to samoobrona, która za-
opatrzyła się w mundury w skle-
pach z militariami?! Tymczasem 
zamiast mówić o rzeczywistych 
sankcjach i zwarciu szeregów za-
chodni świat wysyła symboliczne 
sygnały i organizuje krzepiące, 
ale niewiele znaczące wizyty na 
Majdanie. Zagrożenie dostrzega-
ją ukraińscy związkowcy, którzy 
w odezwie skierowanej także 
do naszego Regionu apelują: 
”Wzywamy związki zawodowe 
z całego świata do zapewnienia 
ukraińskiej ludności pomocy i so-
lidarności, by wpływały na rządy 
swoich krajów, UE, USA oraz 
ONZ, by powstrzymać wojnę”. 
Koledzy z VOST Volya – nieza-
leżnego związku zawodowego 
odwołującego się do chrześcijań-
skich korzeni, obecni od począt-
ku na Majdanie, podkreślają – jak 
„S” 34 lata temu – że Ukraina 
ma pełne prawo do wolności, 
godności i samostanowienia 
o swoim losie. Tych podobieństw 
jest  więcej, największym – wiel-
kie poczucie bezinteresownego 
poświęcenia i wspólnoty w dzia-
łaniu, które towarzyszyło nam 
podczas karnawału „S” i które 
dziś napędza Majdan. To niezwy-
kłe przeżycie, które nie powtórzy-
ło się nigdy później – może poza 
krótkim okresem żałoby po kata-
strofie smoleńskiej. Taka wspól-
nota daje poczucie siły i wyzwala 
ducha. Dzięki temu młodzi ludzie 
szli ratować rannych i padali pod 
kulami snajperów. W 1980 r. 
nam dane było tego uniknąć. Nie 
uniknęli tego górnicy z „Wujka”.

Czy poczucia wspólnoty wy-
starczy Ukraińcom na najbliższe 
dramatycznie trudne miesiące? 
Czy potrafią pozostać zjedno-
czeni? Od tego zależy bardzo 
wiele. Tak jak w Polsce władza 
komunistyczna, tak na Ukrainie 
Putin i jego poplecznicy pró-
bują społeczeństwo zastraszyć, 
podzielić i podporządkować. 
Obawiam się, że ze strony na-
szych polityków nie wystarczy 
podsyłanie na Ukrainę „drugie-
go Balcerowicza”. Trzeba gigan-
tycznego planu ratunkowego 
połączonego z realną groźbą 
gospodarczej i politycznej izola-
cji Rosji. Póki co, okażmy Ukra-
inie naszą solidarność i życzmy, 
by świadomi błędów, które 
myśmy popełnili, byli w stanie 
wybić się na prawdziwą niepod-
ległość i godne życie.

Jacek Rybicki

MAJDAN  
I SOLIDARNOŚĆ 

W sobotę 8 marca o godz. 14 
przed ambasadą Rosji w Warsza-
wie odbędzie się manifestacja soli-
darności z Ukrainą, organizowana 
przez Związek. Z Regionu Gdań-
skiego do stolicy o godz. 8 wyjadą 
dwa autokary członków i sym-
patyków „S”. Chętni do udziału 
w manifestacji mogą zgłaszać się 
do piątku do kol. Katarzyny Sak 
z Działu Organizowania i Rozwoju 
(pok. 105, tel. pok. 105, tel. 308-
-44-54 lub 301 04 44, e-mail 
k.sak@solidarnosc.gda.pl).

Region Gdański

z Ukrainą
SOLIDARNY

NSZZ

„Solidarność” uważa, że Wła-
dimir Putin pod pozorem 
obrony własnych obywate-
li, którym ponoć dzieje się 
krzywda, dokonuje agresji na 
suwerenny kraj, tak jak czynili 
to niegdyś Hitler i Stalin.

Związek wspiera naród ukraiń-
ski nie tylko gestami poparcia, ale 
również konkretną pomocą mate-
rialną. „S” wysłała już leki i mate-
riały opatrunkowe o wartości 100 
tys. zł.

Więcej...>> 

Zasłużeni dla Związku
Alojzy Szablewski, Andrzej Kołodziej, Andrzej Gwiazda oraz 

pośmiertnie Anna Walentynowicz i Alina Pienkowska – to osoby, 
które pragnie uhonorować Region Gdański NSZZ „S”. Na posiedze-
niu 3 marca ZRG przyjął uchwały zawierające wnioski o przyznanie 
wymienionym działaczom Związku tytułu Zasłużony dla NSZZ „So-
lidarność”. Wyróżnienia przyznaje Krajowy Zjazd Delegatów.

Wydarzenia na Ukrainie i wy-
bory w Związku to główne tema-
ty posiedzenia Zarządu Regionu 
Gdańskiego, które odbyło się 3 
marca. Janusz Śniadek przedsta-
wił założenia nowego programu 
PiS. – To odpowiedź na postu-
laty, które znalazły się w petycji 
gdańskiej „Solidarności” sformu-
łowanej podczas zeszłorocznej 
manifestacji – ocenił były prze-
wodniczący Związku. Śniadek 
podkreślił, że PiS m.in. planuje wy-
cofanie się z reformy podnoszącej 
wiek emerytalny do 67 roku życia, 
likwidację NFZ, zachowanie naro-
dowej waluty, rozwój gospodarki 
przemysłowej, politykę prorodzin-
ną, wprowadzenie trzeciej stawki 
podatkowej dla najbogatszych, 
obniżenie podatku VAT i wpro-
wadzenie podatku obrotowego. 

Program dla Polski
Przewodniczący gdańskiej „S” 
Krzysztof Dośla zobowiązał się 
przekazać uwagi członków ZRG 
do programu PiS podczas spotka-
nia konsultacyjnego z posłami tej 
partii.

Członkowie ZRG zapoznali 
się również z listem Ukraińskiej 
Unii Solidarność Pracowników 
VOST Volya, w której ukraińscy 
związkowcy dziękowali gdańskiej 
„S” za poparcie udzielane już od 
grudnia ub.r. Prezydium ZRG prze-
kazało środki finansowe na konto
Regionu Świętokrzyskiego, który 
koordynuje pomoc dla Ukrainy.

Zarząd Regionu Gdańskiego 
zatwierdził także datę XIV Wal-
nego Zebrania Delegatów Regio-
nu Gdańskiego, które odbędzie 
się 17–18 czerwca br. w Sali BHP 
w Gdańsku.

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wielka-brytania-nadal-atrakcyjna/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nagroda-dla-roberta-peplinskiego/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czesc-chwala-zolnierze-niezlomni/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarni-z-ukraina-bedzie-manifestacja-w-warszawie/


CYTAT tygodnia

POWSTANIE  
NSZZ RI „Solidarność”

HISTORIA tak było

ZAPYTAJ prawnikaRADOSŁAW ZWARA, z-ca przewodniczącego 
KZ NSZZ „S” w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

– Przez dwie kadencje byłem przewodniczącym za-
kładowej „S”. Moje cele, czyli zapewnienie bezpieczeń-
stwa i stabilności pracy zostały zrealizowane, dlatego 
przekazałem pałeczkę nowemu przewodniczącemu. 

Wiele się nauczyłem dzięki pracy działacza związkowego. Bycie w takiej 
organizacji kształtuje postawę społeczną i może być dobrą szkołą do 
pełnienia innych funkcji społecznych.

Dziękujemy za wszystkie formy pomocy. Nasz 
związek jest szczególnie wdzięczny Regionowi Gdań-

skiemu za wydanie w grudniu 2013 r. stanowiska 
solidaryzującego się z wolnościowymi dążeniami 

Ukraińców. To był jeden z pierwszych symbolicz-
nych przejawów wsparcia. Informowaliśmy 

o tym geście gdańskiej „Solidarności” 
wszystkie osoby i instytucje, z którymi 

współpracujemy.

Oleksandr Dzhulyk 
przewodniczący Ogólno-
ukraińśkiej Unii Solidar-

ności Pracowników 
VOST-VOLYA

Karnawałowe szaleństwa i tłusto-czwartkowe słodkości pozostają 
już tylko wspomnieniem. Rozpoczął się Wielki Post, 40-dniowy czas 
oczekiwania na Święta Zmartwychwstania Pańskiego, wypełniony po-
kutą, modlitwą, postem i jałmużną. „Z prochu powstałeś i w proch 
się obrócisz” – ta formuła wypowiadana przez kapłanów pod-
czas posypywania głów wiernych popiołem w Środę Popielco-
wą przypomina nam, że w perspektywie śmierci mamy trosz-
czyć się o swoje życie duchowe, a nie doczesne dobra.

Duszpasterz Ludzi Pracy Archidiecezji Gdańskiej ks. dr Sławomir 
Decowski zaprasza wszystkich związkowców 10 marca o godz. 17 do 
kościoła Św. Brygidy na Wielkopostny Dzień Skupienia, zakończony mo-
dlitwą przy grobie ks. prałata Henryka Jankowskiego. Więcej...>>

Na WIELKI POST
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Tylko do końca marca podsta-
wowe jednostki Związku mają 
czas na przeprowadzenie wybo-
rów władz na kadencję 2014–
–2018. Z końcem miesiąca wyga-
sają mandaty dotychczasowych 
władz – zwraca uwagę Stefan 
Gawroński, skarbnik ZRG i prze-
wodniczący Regionalnej Komisji 
Wyborczej. Gawroński przypo-
mina, że komplet materiałów do 
przeprowadzenia wyborów moż-
na znaleźć na stronie internetowej 
Regionu Gdańskiego, a RKW służy 
wszechstronną pomocą w prze-
prowadzeniu wyborów.

W ostatnich dniach nowe wła-
dze wybrali m.in. członkowie „S” 
z organizacji związkowych w: 
Spółdzielnia Inwalidów „Pomo-
rzanka” w Starogardzie Gd. (Han-
na Orlikowska), „Nogat” Malbork 

Marzec:
KONIEC KADENCJI

(Dariusz Wołow-
ski), MZK Wej-
herowo (Hen-
ryk Polaszek), 
Oświata Reda 
(Alina Kreft), 
G a z - S y s t e m 
(Henryk Kaczo-
rowski), Urząd 
Dozoru Tech-
nicznego (Rado-
sław Śniadek), 
Urząd Miejski w Tczewie (Iwona 
Base) oraz stoczni Remontowa 
Shipbuilding (Krzysztof Żmuda).

Na stronie www.solidarnosc.
gda.pl prezentujemy listę orga-
nizacji, w których wybory zo-
stały już zatwierdzone i zwe-
ryfikowane przez Regionalną
Komisję Wyborczą.

Więcej...>> 

Dział Prawny Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” przypomina, że 
formularzem składanym w urzę-
dzie skarbowym przez podatnika 
podatku dochodowego od osób 
prawnych – dotyczy to tak-
że zakładowych organizacji 
związkowych – jest zeznanie 
o wysokości osiągniętego docho-
du (poniesionej straty) CIT-8. Ze-
znanie podatnicy obowiązani są 
złożyć w ściśle określonym termi-
nie – w ciągu trzech miesięcy po 
zakończeniu roku podatkowego. 
Jeżeli rok podatkowy pokrywa się 
z rokiem kalendarzowym będzie 
to data 31 marca.

Podatnicy, których rok podat-
kowy nie pokrywa się z rokiem 

Rozlicz CIT-8
k a l e n d a -
rzowym, są 
również obo-
wiązani składać 
urzędom skarbo-
wym zeznanie o wy-
sokości dochodu (straty) 
osiągniętego w roku podat-
kowym na druku CIT-8 – do 
końca trzeciego miesiąca roku 
następnego. Z tym że w ich przy-
padku ostateczną datą złożenia 
zeznania nie będzie 31 marca, 
ale odpowiednio koniec trzecie-
go miesiąca następującego po 
wybranym przez nich okresie ko-
lejnych dwunastu miesięcy kalen-
darzowych.
Zobacz jak rozliczyć CIT-8...>> 

NSZZ „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych, zarejestrowany 
12 maja 1981 r., jest pierwszym 
w historii Polski związkiem zawo-
dowym rolników. Pierwsze grupy 
opozycyjne na wsi (m.in. Komi-
tet Samoobrony Chłopskiej Ziemi 
Lubelskiej i Tymczasowy Komitet 
Niezależnego Związku Zawodo-
wego Rolników) powstały  po 
wydarzeniach w czerwcu 1976 r. 
w Radomiu i Ursusie. Wydawano 
kilka tytułów prasy niezależnej. 
m.in. „Gospodarz” i „Rolnik Nie-
zależny”. Mimo tego zorganizo-
wana opozycja na wsi pozostała 
nieliczna aż do Sierpnia ‘80. 

Już we wrześniu 1980 r. dele-
gacja Komitetu Założycielskiego 
NSZZ Rolników złożyła w sądzie 
wniosek o rejestrację Związku, 
który został odrzucony. 8 i 9 mar-
ca 1981 r. na zjeździe w Poznaniu 
powstał jedna ogólnopolska nie-
zależna reprezentacja zawodowa 
rolników, która  przyjęła nazwę 
NSZZ „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych. Związek liczył 
kilkaset tys. członków. W stanie 
wojennym internowano ok. 300 
działaczy zdelegalizowanej „S” RI. 
Związek został ponownie zareje-
strowany 20 kwietnia 1989 r.
Więcej marcowych rocznic...>>

Marcowy „Magazyn „S”
Ukazał się marcowy numer „Magazynu Solidarność”, a w nim 

m.in.:
 Zamówienia publiczne: szansa czy przekleństwo?
 Rozmowa z przewodniczącym ZRG Krzysztofem Doślą
 Relacja ze spotkania związkowców Regionu Gdańskiego w Filhar-

monii Bałtyckiej
  Związki zawodowe – jak to robią we Włoszech?
 Magazyn ekologiczny

13,9 proc. wyniosła stopa bez-
robocia na Pomorzu w styczniu 
2014 r. To o 0,6 proc. więcej niż 
w grudniu ub. r. – wynika z in-
formacji Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Gdańsku. W tym czasie 
wzrosła również bezwzględna 
liczba zarejestrowanych osób 
bez pracy – ze 114 tys. w grud-
niu do blisko 120 tys. w styczniu. 
W ramach zwolnień grupowych 
zatrudnienie w pierwszym mie-
siącu bieżącego roku straciło 40 
mieszkańców regionu. Pracodaw-
cy zgłosili do urzędów pracy po-
nad 4,3 tys. nowych miejsc pracy 
i miejsc aktywizacji zawodowej.

Wśród wszystkich bezrobot-
nych aż 22 tys. to osoby poniżej 
25 roku życia, a blisko 60 tys. 
– długotrwale bezrobotni.

Najniższe bezrobocie tradycyj-
nie utrzymuje się w Trójmieście 
– w Sopocie to 5 proc., w Gdyni 
6,5 proc., a w Gdańsku 7 proc. 
Najwyższa stopa bezrobocie 
w styczniu wystąpiła w powiecie 
nowodworskim, gdzie przekro-
czyła 30 proc. i wyniosła 31,6 
proc.! Szczególnie dotknięte pla-
gą braku pracy są także powiaty 
sztumski (28,4 proc.), malborski 
(26,5 proc.), człuchowski (24,7 
proc.) i bytowski (24,6 proc.).

Pomorze: 
BEZROBOCIE W GÓRĘ

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/10-marca-wielkopostny-dzien-skupienia/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/organizacje-zwiazkowe-jak-przygotowac-zeznanie-roczne-cit-8/
http://www.solidarnosc.gda.pl/s19-historia/101-grudzie70/page/2/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/juz-sie-wybrali/
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