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Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pozytywnie zaopiniuje nowelizację ustawy dotyczącej rekompensat dla osób represjonowanych
w PRL. Takie zapewnienie padło 16
marca 2017 r. podczas spotkania
Jana Józefa Kasprzyka, p.o. szefa
Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych z przedstawicielami organizacji zrzeszających
działaczy dawnej opozycji.

W MON o stoczniach

Liderzy związkowi m.in. Piotr
Duda, przewodniczący „S”, spotkali się w MON z wiceministrem
resortu obrony Bartoszem Kownackim. Wiodącym tematem był
udział polskich stoczni w modernizacji Marynarki Wojennej.

1000

Tyle aut elektrycznych będzie produkować rocznie Fabryka Samochodów
Elektrycznych w Bielsku-Białej. FSE 01 osiąga 135 km/h, a moc silnika to 45 KM.

Handel w niedzielę?
Nie, ale...
Rząd przyjął pozytywne stanowisko wobec obywatelskiego
projektu ustawy w sprawie zakazu handlu w niedzielę – poinformował we wtorek rzecznik
rządu Rafał Bochenek. Dodał, że
do propozycji zgłoszono „liczne
uwagi”. Ile niedziel miałoby być
objętych zakazem?
– W tym stanowisku nie ma
wskazania, co do liczby niedziel,
które powinny być objęte zakazem handlu. Dyskusja tutaj jest
otwarta – mówił rzecznik.
Stanowisko rządu ma kilkanaście stron. Jest w nim szereg
uwag co do zakresu ustawy, jak
np. handel on-line, który, zdaniem rządu, powinien być dozwolony. Spod zakazu powinna
być wyłączona Poczta Polska.

Przekaż 1 procent!

Przyjaźni Pracodawcy

Wśród 22 przedsiębiorstw, laureatów konkursu „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” znalazły
się Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Gdyni, PEC „EMPEC”
w Ustce i COFELY EC Słupsk. We
wtorek 21 marca br. wręczono w
Pałacu Prezydenckim certyﬁkaty PPP.
Przestrzeganie zasad i przepisów
prawa pracy przez pracodawcę,
przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz partnerstwo z organizacjami związkowymi
to – zdaniem prezydenta Andrzeja
Dudy, zasadnicze elementy stano-

wiące podbudowę społecznej gospodarki rynkowej.
– W gdyńskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
zarząd spółki podchodzi do działalności związkowej ze zrozumieniem, a my widzimy w nim partnera. Mamy układ zbiorowy pracy,
w komisjach np. do spraw bhp są
przedstawiciele związku. Spośród
sześciu Społecznych Inspektorów
Pracy wszyscy wywodzą się z „S” –
ocenił w rozmowie z nami Krzysztof Prokopiuk, przewodniczący KZ
NSZZ „S” w spółce PWiK w Gdyni.

Szpitalne porozumienie

Serdecznie Państwa prosimy o przekazanie 1 procenta podatku dochodowego na rzecz Pomorskiej Fundacji
Edukacji i Pracy, organizacji założonej
przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” i Związek Pracodawców Forum
Okrętowe.
Więcej na temat Fundacji można się
dowiedzieć na:
www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

ŚWIECKA
TRADYCJA

Uwagi dotyczą też m.in. deﬁnicji centrum logistycznego. Rząd
krytycznie patrzy na zapis o karaniu pozbawieniem wolności za łamanie zakazu handlu w niedziele.
– Rząd pani premier Beaty Szydło nie godzi się na to, aby karać
więzieniem osoby, które ten zakaz handlu będą naruszały – powiedział Bochenek. Więcej…>>

Droga Krzyżowa

XVII Ogólnopolska Droga
Krzyżowa Ludzi Pracy przejdzie
ulicami warszawskiego Żoliborza
7 kwietnia br. Na nabożeństwo,
tradycyjnie organizowane przez
związkowców z „S” u grobu bł.
ks. Jerzego Popiełuszki, patrona
Związku, zapraszają Komisja Krajowa i proboszcz paraﬁi św. Stanisława Kostki w Warszawie ks.
Marcin Brzeziński. Więcej...>>
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WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

Jest wstępne porozumienie
gwarantujące płace i warunki pracy przez 15 miesięcy pracownikom
dwóch szpitali z Gdyni, z Wejherowa i Centrum Chorób Zakaźnych
w Gdańsku. Związkowcy otrzymali
gwarancje pracodawcy, czyli zarządu spółki Szpitale Wojewódzkie
w Gdyni, że w wyniku połączenia
szpitali nie zostanie zwolnionych
więcej niż 1 proc. pracowników,
czyli około 30 osób. Dokument

zostanie oﬁcjalnie podpisany 28
marca br. – Za nami trudne negocjacje. Utrzymane będą warunki
pracy. Zgodziliśmy się na niewielki
margines przesunięć kadrowych.
Nie może on przekroczyć jednego
procenta wszystkich zatrudnionych
w czterech szpitalach. Dojeżdżający do pracy do Gdyni będą mieli
zwracane koszty biletów – mówi
Ewa Milska, przewodnicząca KZ „S”
w gdańskim szpitalu zakaźnym.

Z
zadowoleniem
przyjęliśmy
stanowisko
rządu w sprawie
ograniczenia handlu
w niedzielę.
Projekt zostanie dopracowany.
To projekt społeczny, stworzony bez wsparcia eksperckiego,
jakim dysonuje rząd i parlament. Jakie w nim będą zmiany jest kwestią negocjacji. Jesteśmy otwarci na dialog.
Co się tyczy kary więzienia
za łamanie zakazu to nie była
propozycja „S”, lecz biznesmenów z branży handlowej. My
się do niej przychyliliśmy. Kara
musi być sprawiedliwa, czyli
mandat dla małego kupca, dla
giganta odczuwalna kara.
Nie wszystkie niedziele miałyby być wolne? Dlaczego? Bo
będzie drożej, klient odejdzie?
Czekam na argumenty ile tych
niedziel w miesiącu ma być
handlowych, a ile wolnych.
Zakaz nie spowoduje wzrostu bezrobocia i obniżenia
pensji. Oznaczałoby to, że
przedsiębiorcy chcą zarabiać
na obniżeniu kosztów pracowniczych. Wiem, że oni nie są
ﬁlantropami. Ten sam towar
kupimy w sześć dni w tygodniu. Ludzie, którzy nie kupią
w niedzielę kupią w piątek,
w sobotę.
Na Pomorzu wiemy, jak
funkcjonują porty. Statki pływają siedem dni w tygodniu.
Gdybyśmy zakazali terminalom
kontenerowym pracy w niedzielę wyłączylibyśmy porty.
Nie zabraniamy chodzenia
w niedziele na zakupy. Mówimy, iż pracownicy nie mają
pracować w niedziele. Mityczny wolny rynek tego nie ureguluje. To reguluje godziwa
pensja za pracę w dzień wolny.
W Anglii pracownicy zarabiają „na kasie” cztery razy tyle,
a jeszcze za niedziele podwójnie, niż w marketach operujących w Polsce. U nas koszt
pracy jest niższy niż koszty
oświetlenia w sklepach wielkopowierzchniowych.
Roman Kuzimski
w Forum Panoramy TVP3
Gdańsk

CYTAT tygodnia
ZAPYTAJ prawnika

Dzisiaj rano niespodzianie
zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem
przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto,
posadziłem vis à vis
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty...

URZĄD SKARBOWY
MOŻE ROZLICZYĆ
NASZE PIT-Y

Od 15 marca bieżącego roku
weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od
osób ﬁzycznych wprowadzająca
ułatwienie dla podatników, którzy uzyskują dochody tylko od
płatników (czyli m.in. nie prowadzą działalności gospodarczej).
Składając wniosek PIT-WZ mogą
oni skorzystać z możliwości rozliczenia zeznania rocznego przez
urząd skarbowy.
Usługa jest w całości obsługiwana w formie elektronicznej.
Można z niej skorzystać za pośrednictwem portalu podatkowego, systemu e-deklaracje lub
systemów teleinformatycznych
wybranych banków krajowych
lub SKOK-ów.
Można w nim zawnioskować
również o uwzględnienie w zeznaniu podatkowym:
 sposobu opodatkowania przewidzianego dla małżonków
albo osób samotnie wychowujących dzieci,
 pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,

HISTORIA tak było

I dymi mgłą KATYŃSKI LAS
22 marca 1940 r. Ławrentij
Beria, szef NKWD, wydał rozkaz
nr 00350 „O rozładowaniu więzień NKWD”. Sowieccy zbrodniarze zamordowali 22 tysiące
naszych rodaków.
Bezbronne oﬁary zbrodni,
przedwojenna inteligencja, stanowiły elitę, wykształconą, antykomunistyczną – byli oni dla bolszewików przeszkodą.
– Wszyscy są zatwardziałymi
wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego. Sprawy należy rozpatrzyć
bez wzywania aresztowanych i bez
przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu
oskarżenia – pisał szef NKWD Ławrientij Beria, w liście do Stalina.
Pod notatką datowaną na 5
marca 1940 r. znalazły się podpisy
zatwierdzające: J. Stalina, K. Woroszyłowa, W. Mołotowa i A. Mikojana oraz dopiski „Kalinin – za”
(imię tego zbrodniarza do dzisiaj
nosi Królewiec), „Kaganowicz

– za”. Zorganizowaniem i utajnieniem zbrodni ludobójstwa zajęło się tzw. Kolegium specjalne
NKWD w składzie W. Mierkułow,
B. Kobułow i L. Basztakow.
Od 3 kwietnia do 16 maja
1940 r. zamordowanych strzałem
w tył głowy potajemnie grzebano
w dołach śmierci w Katyniu (z Kozielska do Katynia przewieziono
4404 jeńców), w Miednoje (6287
jeńców z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie,
obecnie Twer), w Piatichatkach
na przedmieściu Charkowa (3896
jeńców ze Starobielska) i w Kuropatach na Białorusi. Łącznie
14 587 osób. Oprócz wziętych
do niewoli oﬁcerów i policjantów wśród oﬁar było ponad 7
tys. osób cywilnych. W Katyniu
(12 maja) zostali zamordowani
m. in.: kontradmirał Xawery Czernicki oraz generałowie Bronisław
Bohatyrewicz, Henryk Minkiewicz
i Mieczysław Smorawiński, ppor.
Janina Lewandowska.

– Z inicjatywy NSZZ „Solidarność” 17 marca 2017 roku organizacje związkowe we wszystkich
siedmiu Regionalnych Zarządach
Gospodarki Wodnej w kraju złożyły na ręce dyrektorów Regionalnych ZGW żądania poprawy
warunków płacy – informuje
Marcin Jacewicz, sekretarz Sekcji
Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „S”.
Odbyło się to w ramach procedury prowadzenia sporów zbio-

Jak Pan(i) ocenia obecne
warunki materialne
swojego gospodarstwa
domowego?

ŹRÓDŁO: GUS

53%
dobrze

się oceny sytuacji politycznej: 46
proc. badanych uważa ją za złą,
a 16 proc. ocenia ją pozytywnie. Badanie przeprowadzono
w dniach 2-9 marca 2017 r.

rowych. Zgłoszenie sporów wiąże
się z niedopełnieniem przez stronę
rządową porozumienia zawartego
5 maja 2016 roku przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska
ze związkami zawodowymi. Porozumienie to miało wejść w życie
1 stycznia 2017 roku. NSZZ „S”
oświadcza, że spór nie ma charakteru politycznego. Jeżeli do 31
marca 2017 r. resort ministra Jana
Szyszko nie spełni żądań „S” przystąpi do akcji protestacyjnych.

Kaczmarski:
bard, poeta, buntownik

7%
źle
40%
bez zmian

Maria Szwajkiewicz

Wrzenie w gospodarce wodnej

Prywatnie dobrze,
w polityce gorzej
Poprawiły się oceny warunków
materialnych gospodarstw domowych. W ocenie poziomu życia
większość z nas uznaje go za dobry – 55 proc. Jako zły określa go
7 proc. respondentów, a 38 proc.
bez zmian. Ponad połowa badanych (53 proc., od lutego wzrost
o 5 proc.) dobrze ocenia warunki
materialne gospodarstwa domowego, 40 proc. określa swoją sytuację materialną jako przeciętną,
a 7 proc. jako złą.
– Większość twierdzi, że żyje
im się dobrze, dobrze ocenia
materialne warunki własnych gospodarstw domowych, a w ciągu najbliższego roku spodziewa
się stabilizacji – podkreślono
w podsumowaniu marcowego
sondażu CBOS. Mimo to co drugi
Polak uważa, że sytuacja w Polsce
zmierza w złym kierunku, a jedna
trzecia, że sytuacja zmierza w kierunku dobrym, gdyż pogorszyły

Marek Grechuta
ulgi rehabilitacyjnej lub
ulgi na dzieci,
 przekazania kwoty
stanowiącej 1 proc.
podatku wybranej organizacji pożytku publicznego
Wniosek o rozliczenie za 2016
rok można złożyć w okresie od 15
marca do 18 kwietnia 2017 r.
Na sporządzenie zeznania
urząd skarbowy ma maksymalnie
5 dni roboczych od daty złożenia
wniosku przez podatnika. Informację o sporządzeniu zeznania
podatnik otrzyma na adres poczty elektronicznej wskazany we
wniosku. Udostępnione zeznanie
podatnik będzie mógł w całości
zaakceptować lub odrzucić. Odrzucenie wniosku sporządzonego
przez urząd skarbowy będzie skutkować obowiązkiem samodzielnego rozliczenia się z ﬁskusem
w terminie do 2 maja 2017 r.
Stan prawny na 15.03.2017 r.


22 marca Jacek Kaczmarski obchodziłby sześćdziesiąte urodziny. Przez lata jego twórczość opisywała bunt i mu towarzyszyła.
Rocznica jest dobrą okazją do zerwania popularnej łatki „barda
Solidarności” i zerknięcia głębiej – tam, gdzie kryje się bogaty i różnorodny dorobek poetycki Kaczmarskiego, zbyt często redukowany
do antykomunistycznych pieśni.
Jeden z najbardziej znanych utworów Jacka Kaczmarskiego to
„Mury”. Legendarną pieść wykonał zespół Contra Mundum podczas spotkania związkowców z Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
w 2015 roku. Posłuchaj...>>
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
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