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

235 tys. euro
Tyle pensji zasadniczej (bez dodatków) rocznie zarabia Donald Tusk,  
przewodniczący Rady Europejskiej. W Polsce jako premier zarabiał rocznie 240 tys. zł iBiS
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Bezrobocie w dół
Bezrobocie w lutym wyniosło 

8,5 procent – wynika z opubliko-
wanych szacunków resortu pracy. 
Jeśli dane się potwierdzą, będzie 
to oznaczało spadek w porów-
naniu ze styczniem o 0,1 punktu 
procentowego. GUS dane na te-
mat sytuacji na rynku pracy w lu-
tym opublikuje 23 marca.

Zatrudnienie rośnie
Do końca roku zatrudnie-

nie w Polsce nadal będzie rosło, 
a przedsiębiorcy będą poszukiwali 
pracowników – wynika z badania 
Instytutu Badawczego Randstad 
i TNS wśród tysiąca przedsię-
biorstw. Co trzecia firma planuje
zwiększyć zatrudnienie. Niestety, co 
druga firma nie interesuje się swo-
im wizerunkiem jako pracodawcy.

„Chata” w kinach
Premiera filmu „Chata” z ga-

tunku „christian movie” na pol-
skich ekranach 10 marca br. To 
poruszająca opowieść o podróży, 
która pozwala na nowo odnaleźć 
sens życia i odkryć prawdę o mi-
łości, stracie i przebaczeniu. Film 
powstał na podstawie światowe-
go bestsellera. W głównych rolach 
Sam Worthington oraz zdobyw-
czyni Oscara Octavie Spencer.

www.facebook.com/solidarnoscgdanskPOLUB NAS!

O oświacie i stoczniach
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MIĘDZY  
PRACĄ  
A BIZNESEM

ZRG NSZZ „S” akceptuje 
rozwiązania prawne zmierza-
jące do ułatwienia i uporząd-
kowania zasad prowadzenia 
działalności gospodarczej 
szczególnie dla mikro przed-
siębiorstw. Z całą mocą pod-
kreślamy jednak, że Konstytu-
cja biznesu nie może ułatwiać 
niejako przy okazji omijanie 
przez nieuczciwych przedsię-
biorców prawa ze szkodą dla 
pracowników i całej gospodar-
ki. Tak odczytujemy m.in. zapis 
art.47, który nakazuje organo-
wi kontrolnemu uprzedzić pra-
codawcę o kontroli co najmniej 
siedem dni przed jej rozpoczę-
ciem. W praktyce stawia to pod 
znakiem zapytania cały szereg 
działań kontrolnych PIP, w tym 
tak istotnych, jak walka z za-
trudnianiem na czarno czy kon-
trola odpowiedniej wysokości 
stawki godzinowej w przypad-
ku umów-zleceń. (…)

Jest w naszym wspólnym 
interesie, aby tworzyć prawo 
przyjazne dla przedsiębiorców 
uczciwych, ale skutecznie eli-
minujące tych, którzy szukają 
furtek, jak prawo ominąć.

Uważamy, iż nie do przyjęcia 
jest propozycja tworzenia spe-
cjalnej Komisji Wspólnej Rządu 
I Przedsiębiorców oraz Rzecz-
nika przedsiębiorców. Zasada 
wyboru reprezentantów (przez 
reprezentatywne organizacje 
pracodawców) jednoznacznie 
sugeruje, że miałaby to być super 
rada dialogu tylko bez przedsta-
wicieli związków zawodowych. 
Oznacza to erozję umocowane-
go konstytucyjnie trójstronnego 
dialogu społecznego, na co nie 
zdecydowała się nawet poprzed-
nia koalicja rządząca.

Zwracamy się do Komisji 
Krajowej NSZZ „S” o wyraże-
nie kategorycznego sprzeciwu 
wobec rozwiązań niekorzyst-
nych dla pracowników i pod-
ważających ideę dialogu. Ape-
lujemy też do Prezydenta RP 
– strażnika dialogu społeczne-
go – o wsparcie, a do autorów 
projektu – o korektę rozwiązań 
niekorzystnych dla rynku pracy 
i całej gospodarki.

Fragment Stanowiska  
ZRG NSZZ „S” w sprawie  

Konstytucji biznesu

Przekaż 1 procent!

Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, organizacji założonej 
przez Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” i Związek Pracodawców Forum 

Okrętowe.
Więcej na temat Fundacji można się 

dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Działania informacyjne NSZZ „Solidarność” w ramach akcji „13 
zł i nie kombinuj” przynoszą efekty. Stanisław Szwed, wiceminister 
rodziny, pracy i polityki społecznej w Polskim Radiu 24 poinformo-
wał, że problem omijania minimalnej stawki godzinowej ma doty-
czyć 20 procent skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy 
przedsiębiorstw. Wśród zarzutów PIP-u jest m.in. wliczanie dodat-
ków, które nie powinny być zaliczane do płacy minimalnej. To np. 
opłaty za odzież, czy też dzierżawę odkurzacza. Uznał, że jest to 
oszukiwanie pracownika i państwa. Więcej...>>

Nie oszukiwać!

Omówienia sytuacji w oświa-
cie w czasie powrotu do systemu 
„8+4”, pat w przemyśle stocz-
niowym i stanowisko zawierające 
uwagi do projektu Konstytucji 
biznesu, autorstwa ministerstwa 
rozwoju (czytaj obok) to wiodące 
tematy posiedzenie ZRG NSZZ „S” 
z 6 marca br.

Bożena Brauer, przewodnicząca 
oświatowej „S” w Gdańsku przedsta-
wiła sytuację placówek oświatowych 
po tym, jak organizacja otrzymała 
do zaopiniowania projekt zmian 
sieci szkolnej w Gdańsku. Włodarze 
podają zmieniające się liczby nauczy-
cieli do zwolnień. Nie przewiduje się 
likwidacji szkół. Nierozwiązany jest 
status szkoły w Kokoszkach, wybu-
dowanej z publicznych pieniędzy 
i przekazanej spółce.

Mirosław Kamieński, prze-
wodniczący „S” w Stoczni Mary-
narki Wojennej w Gdyni poinfor-
mował, że de facto nie zapadły 
decyzje dotyczące losów stoczni 
i 670 jej pracowników. O sytuacji 
przemysłu stoczniowego mówił 
Mirosław Piórek, przewodni-
czący Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego NSZZ „S”, który 
ocenił, iż niewiele wniosło posie-
dzenie zespołu przemysłu stocz-
niowego z 17 lutego, na temat 
utrzymania i rozwoju potencja-
łu polskich stoczni, wdrażania 
ustawy o aktywizacji przemysłu 
stoczniowego i Stoczni Marynar-
ki Wojennej.

Związkowcy zajęli się też 
związkową legitymacją elektro-
niczną. 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-oszukiwac-pracownika-panstwa
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JANUSZ WIŚNIEWSKI, przewodniczący 
KO NSZZ „S” Zamet Industry S.A. Oddział 
Mostostal Chojnice

– NSZZ „S” w okresie przemian jest organizacją 
związkową mającą realny wpływ na władzę, która 
przystąpiła do realizacji programu społecznego. To 
m.in. dzięki związkowi odmrożono Fundusz Świadczeń 

Socjalnych, podniesiona została płaca minimalna, nawet wyżej niż nasz 
postulat, wrócił dialog w postaci rad dialogu społecznego. Zapaliło się 
światełko nadziei. Słuchają nas, bo reprezentujemy organizację ludzi 
świadomych swych praw. Będziemy upominać się o godne płace. My 
tych pieniędzy nie wywieziemy do spółek cypryjskich. Tutaj je wydamy. 

HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia

Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawo-
dowo, zaangażowana w życie społeczne, 

gospodarcze, kulturalne, polityczne, za 
niezastąpiony wkład, jaki wnosisz 

w kształtowanie kultury łączącej 
rozum i uczucie, w budowanie 

bardziej ludzkich struktur eko-
nomicznych i politycznych.

„List do kobiet”  
Jana Pawła II  

ogłoszony  
w 1995 r. 

CZY 500+ PODLEGA 
ROZLICZENIU W PIT?

ZIELONA SOLIDARNOŚĆ

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 10 (313) 8 MARCA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Wizerunek Anny Walenty-
nowicz, współzałożycielki WZZ 
Wybrzeża i NSZZ „S” wykorzy-
stały środowiska feministyczne. 
Jej twarz znalazła się na plakacie 
promującym tzw. Manifę, de-
monstrację feministek w Pozna-
niu. Rodzina Walentynowiczów 
protestuje.

– Jestem oburzony zachowa-
niem feministek i wykorzystaniem 
wizerunku mojej mamy do ich ce-
lów. Anna Walentynowicz miała 
zupełnie odmienne poglądy niż 
proaborcyjne feministki i uwa-
żam, że użycie jej zdjęcia przez 
uczestniczki Manify to skandal. 
Zwłaszcza, że nikt nie konsultował 
tego posunięcia z rodziną – wpisał 
portalu społecznościowym Piotr 
Walentynowicz, wnuk Anny.

Skradziony wizerunek

– To jak spoliczkowanie jej po 
śmierci – dodaje jej syn Janusz 
Walentynowicz w wywiadzie dla 
Wpolityce.pl

Z kolei w trakcie warszawskiej 
Manify posługiwano się zniekształ-
conym znakiem Polski Walczącej. 

8 i 9 marca 1981 r. w Pozna-
niu odbył się zjazd przedstawicieli 
niezależnych organizacji rolników 
indywidualnych z całego kraju. 
Powstał Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidar-
ność” Rolników Indywidualnych. 
Liderami zostali: Jan Kułaj, Roman 
Bartoszcze, Józef Ślisz i Gabriel 
Janowski. NSZZ „Solidarność” RI 
został zarejestrowany 12 maja 
1981 r. jako pierwszy w historii 
Polski związek zawodowy rolni-
ków.

Jego powstanie poprzedzi-
ło narastające od kilku lat nie-
zadowolenie na wsi. W 1977 r. 
powstały Komitety Samoobrony 
Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, Zie-
mi Grójeckiej i Rzeszowskiej. 29 
grudnia 1980 r. rozpoczął się 
strajk okupacyjny w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Ustrzykach 
Dolnych, a od 31 grudnia w UW 
w Rzeszowie. 13 lutego 1981 r. 

w Bydgoszczy powołana została 
KKP NSZZ RI „S”.

„8–9 marca ma się odbyć 
w Poznaniu zjazd wszystkich grup 
»Solidarności Wiejskiej«. W związ-
ku z tym rysują się następujące 
zadania dla resortu: dążyć do 
maksymalnego ograniczenia ilo-
ści uczestników poprzez dalsze 
prowadzenie rozmów ostrzegaw-
czych, oddziaływać poprzez taj-
nych współpracowników, szcze-
gólnie spośród kleru, i opracować 
indywidualne kombinacje, w wy-
niku których w sposób naturalny 
przeszkody uniemożliwią wjazd 
do Poznania poszczególnym kan-
dydatom” – notatkę tej treści spo-
rządziło MSW 5 marca 1981 r.
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Zagadnienie:
W sytuacji, gdy wiele rodzin 

otrzymuje świadczenie wycho-
wawcze, zwane potocznie 500+ 
pojawiają się pytania, czy należy 
to świadczenie wykazać w rozli-
czeniu rocznym PIT?

Odpowiedź:
Przede wszystkim, co należy 

podkreślić, świadczenie wycho-
wawcze otrzymane na podstawie 
przepisów ustawy o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci jest 
zwolnione od podatku. W konse-
kwencji oznacza to, że instytucje, 
wypłacające świadczenie 500+ 
nie wysyłają świadczeniobiorcom 
informacji o wypłaconych w da-
nym roku podatkowym kwotach.

W zeznaniu rocznym, wysy-
łanym do urzędu skarbowego 

do końca 
k w i e t n i a 
każdego roku, 
rozlicza się jedy-
nie dochody opo-
datkowane.

Są to m.in. dochody 
z pracy, działalności wyko-
nywanej osobiście (chociażby 
zawarte z przedsiębiorcami umo-
wy zlecenie czy o dzieło), dzia-
łalności gospodarczej czy najmu 
bądź dzierżawy. Świadczenie 
wychowawcze do nich nie należy 
i nie podlega rozliczeniu w PIT.

Co więcej, rodzice pobierający 
świadczenia na dzieci z programu 
500+ nadal mogą skorzystać ulgi 
prorodzinnej – jako odliczenia od 
podatku za 2016 rok.
Stan prawny na 8.03.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Ukazał się „Barometr zawo-
dów”, jednoroczna prognoza 
zapotrzebowania na zawody na 
wojewódzkim i powiatowych 
rynkach pracy w 2017 r. opraco-
wany przez PUP w całej Polsce.

Metodą ekspercką oceniono 
165 zawodów i zaszeregowano 
je do trzech grup: zawodów defi-
cytowych, w których zapotrzebo-
wanie pracodawców przewyższy 
dostępność pracowników, zrów-
noważonych oraz nadwyżko-
wych, w których liczba chętnych 
do pracy będzie większa niż licz-
ba ofert pracy. Są też odpowiedzi 

na pytania, jak w 2017 r. zmieni 
się zapotrzebowanie na poszcze-
gólne zawody.

Nie powinni mieć problemów 
ze znalezieniem pracy na Pomo-
rzu m.in. betoniarze i zbrojarze, 
blacharze i lakiernicy samocho-
dowi, fryzjerzy, kelnerzy i barma-
ni, kierowcy autobusów, kierow-
cy samochodów ciężarowych. 
Nadwyżkowe zawody to m.in. 
ekonomiści, filozofowie, history-
cy, politolodzy i kulturoznawcy. 
Raport jest dostępny na stronie 
internetowej www.barometrza-
wodow.pl. 

Filozof czy kucharz?

Przed-
stawiciele 
związków 
z a w o -
d o w y c h 
i  d y r e k -
tor Opery 
Bałtyckiej 
podpisal i 
p o r o z u -
m i e n i e 
kończące 
akcję strajkową.

Wynagrodzenie pracowników 
opery ma zbliżyć się do zarob-
ków, jakie otrzymywali do wrze-
śnia ub.r., czyli przed objęciem 
dyrekcji przez Warcisława Kunca. 
Przez rok mają być gwarantowa-
ne etaty w operze – minimum 
243 i pozostają nie zmniejszone 
składy zespołów artystycznych.

–  Był to postulat związków w ce-
lu obrony artystycznego kształ-
tu pomorskiej instytucji kultury 

przed za-
k u s a m i 
niszcze-
nia. To 
smutne, 
że spo-
ł e c z e ń -
s t w u 
gwaran-
tuje się 
istnienie 
orkiestry 

i chóru dopiero po tak drama-
tycznej akcji protestacyjnej – in-
formuje Anna Sawicka, koncert-
mistrz wiolonczel orkiestry Opery 
Bałtyckiej i przewodnicząca KZ 
NSZZ „S” w operze.

Krzysztof Rzeszutek, artysta 
Opery Bałtyckiej, członek ZRG 
NSZZ „Solidarność” komentuje, 
że zaproponowana przez obecną 
dyrekcję podwyżka to de facto 
powrót do wcześniejszych wa-
runków. Więcej…>>

Porozumienie w Operze
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/porozumienie-w-operze-baltyckiej-konczy-spor
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