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

54 proc.
Tylu Polaków bardzo dobrze lub dobrze ocenia program „Rodzina 500+”. 34 proc. 
uznaje program za dostateczny, a tylko 10 proc. za niedostateczny (badanie CBOS, 
marzec 2017 r.).iBiS
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Protokół rozbieżności 
w gospodarce wodnej

Protokołem rozbieżności zakoń-
czyły się 4 kwietnia br. rokowania 
organizacji związkowych z dyrekcją 
Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku. Negocjacje 
były prowadzone w ramach pro-
cedury prowadzenia sporów zbio-
rowych. Związkowcy domagają 
się podwyższenia wynagrodzenia 
pracowników RZGW w Gdańsku 
o kwotę 850 zł brutto co jest zgod-
ne z nierealizowanym porozumie-
niem zawartym z Ministrem Środo-
wiska 5 maja 2016 r. Więcej...>>

Rada oświaty
Opiniowanie arkuszy organi-

zacyjnych szkół to nowe zadanie 
dla związkowców ze środowiska 
oświatowego. Ten temat zdomi-
nował posiedzenie Rady Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego 4 kwietnia 
br. Dyskutowano także m.in. o or-
ganizacji pracy szkoły w świetle 
zmian prawa oświatowego i kon-
kursie muzycznym „Polska – moje 
miejsce, mój kraj”. Więcej...>>

Zestresowany jak Polak
Prawie połowa (46 proc.) 

Polaków stresuje się regularnie 
swoją pracą, w tym 20 proc. co-
dziennie. Ma to wpływ zarówno 
na ich zdrowie, efektywność, jak 
i na kondycję całej firmy – infor-
muje „Dziennik Gazeta Prawna”. 
Polacy to najbardziej zestreso-
wani pracownicy wśród ośmiu 
europejskich nacji poddanych 
badaniu „The Workforce View in 
Europe 2017”. Więcej...>>

Nazwa nadana Związkowi 
17 sierpnia 1980 roku jest 
unikalna. To jedna „Solidar-
ność”, ta sama, która istnieje 
do dzisiaj. To solidarność mię-
dzyludzka, robotnicza, legła u  
podstaw, powołała do życia 
Związek. W ideę „Solidarno-
ści” jest wpisana misja dba-
łości o Polskę. – Polskę, która 
jest tak samo jedna, jak jedna 
jest „Solidarność”.  

Fragment przemówienia 
Lecha Kaczyńskiego, 

Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” w 

Wadowicach,  
październik 2008 

Poparcie Związku ma dla 
mnie wyjątkowe znacze-
nie – byłem, jestem i będę 
człowiekiem „Solidarności.  
Chciałbym jeszcze raz zapew-
nić wszystkich członków NSZZ 
„Solidarność”, że jeśli zostanę 
wybrany na urząd Prezydenta 
RP, dołożę wszelkich starań, 
by zrealizować program, któ-
ry przedstawiłem na forum 
Komisji Krajowej. Nie złożę 
podpisu pod ustawą wpro-
wadzającą podatek liniowy 
– korzystny tylko dla wąskiej 
grupy najzamożniejszych po-
datników. Podejmę wszelkie 
możliwe działania, by zablo-
kować szkodliwe inicjatywy 
zmierzające do dalszej libera-
lizacji prawa pracy. Nie wierzę 
w mit budowania dobrobytu 
kosztem godności pracownika i 
niezbywalnego prawa do pracy 
za godziwym wynagrodzeniem. 
Zapewniam także, tak jak na 
posiedzeniu Komisji Krajowej, 
że będę popierał wszystkie te 
rozwiązania, które tworzą za-
chęty dla wzrostu inwestycji 
i zatrudnienia. Dyskusja nad 
takimi rozwiązaniami nie jest 
możliwa bez udziału w niej 
„Solidarności”, dlatego liczę, 
że Związek będzie aktywnym i 
cennym partnerem przy refor-
mowaniu polskiej gospodarki. 

Fragment listu Lecha 
Kaczyńskiego skierowanego 

na ręce przewodniczącego 
Janusza Śniadka po tym, jak 

KK oficjalnie poparła go w
wyborach na prezydenta RP, 

18 września 2005 roku 

PAMIĘTAMY!

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

Informacje z zakładów pra-
cy (m.in. Grupy Lotos), sytuacja 
w oświacie, oferta SKOK Stefczyka 
dla komisji zakładowych oraz pro-
jekty finansowane z programów
europejskich to główne tematy po-
siedzenia Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S”, które odbyło się 3 
kwietnia 2017 roku. Spotkanie roz-

poczęła krótka uroczystość wręcze-
nia wyróżnień dla osób szczególnie 
zasłużonych dla służby przy grobie 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Prze-
wodniczący ZRG Krzysztof Dośla 
poinformował o przygotowaniach 
do dorocznego spotkania przed-
stawicieli organizacji związkowych, 
które odbędzie się 11 maja br. 

Spotkanie Zarządu Regionu

Rok 500+

Minął rok funkcjonowania 
sztandarowego projektu rządu 
„Rodzina 500+”. Wbrew oba-
wom krytyków (świadczenia zo-
staną źle wykorzystane, budżet 
tego nie wytrzyma, Polakom nie 
będzie chciało się pracować) po-
mysł okazał się strzałem w dzie-
siątkę. W ciągu roku programem 
objęto 3,82 mln dzieci. Polskim 
rodzinom przekazano łącznie bli-

sko 20 mld, co zlikwidowało w 94 
proc. problem skrajnego ubóstwa 
dzieci. Wzrosła sprzedaż m.in. 
odzieży, butów i pomocy na-
ukowych, co poprawiło sytuację 
przedsiębiorców z tych branż. A 
przede wszystkim w polskich ro-
dzinach zaczęło się rodzić więcej 
dzieci. W tym roku na świat może 
przyjść rekordowe od lat 400 tys. 
małych Polaków.
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Konstytucja biznesu
„Konstytucja Biznesu” nie może 

ułatwiać, niejako przy okazji, omija-
nia przez nieuczciwych przedsiębior-
ców prawa ze szkodą dla pracowni-
ków, rzetelnych pracodawców i całej 
gospodarki – oceniło Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „S” w analizie 
pakietu ustaw zwanego „Konstytu-

cją Biznesu”. Kierownictwo Związ-
ku popiera ułatwienia prowadzenia 
działalności gospodarczej, obawia 
się jednak, że część nowych zapisów 
może prowadzić np. do faktycznego 
wstrzymania kontroli Państwowej In-
spekcji Pracy w przedsiębiorstwach. 
Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protokol-rozbieznosci-w-gospodarce-wodnej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nowe-zadania-zwiazkowcow-z-oswiaty
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-spotkanie-w-filharmonii-baltyckiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/co-piaty-polak-codziennie-doswiadcza-stresu-zawodowego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-krytycznie-o-pakiecie-ustaw-konstytucja-biznesu


CYTAT tygodnia

Największym wygranym programu „Rodzi-
na 500+” są polskie rodziny, które mogą od-

czuć, że rząd wspiera je w swoich działa-
niach. Przynajmniej część z nich dzięki 

500+ odzyskała godność.

Elżbieta Rafalska, minister 
rodziny, pracy i polityki 

społecznej, „Tygodnik 
Solidarność” 14/2017

ROZLICZAMY PIT:  
ULGA REHABILITACYJNA

ZAPYTAJ prawnika

Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

iBiS NR 14 (317) 5 KWIETNIA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

SMOLEŃSK

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MAŁGORZATA GACKOWSKA, Komisja 
Rewizyjna OM NSZZ „S” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdyni

– Postulaty „Solidarności” są mi bardzo bliskie. 
Zależy mi na obronie praw pracowników i ich godno-
ści, a także na kształtowaniu postaw patriotycznych 
i podtrzymywaniu wartości moralnych, które są waż-

ne również dla „Solidarności”. Związek jako praca zespołowa umożli-
wia wspólną obronę praw pracowniczych i tych wartości.

Przy rozliczaniu podatku 
dochodowego przepisy prze-
widują możliwość obniżenia 
należnego podatku poprzez 
skorzystanie z odpowiednich 
ulg podatkowych.

Zadaniem ulgi rehabilitacyjnej 
jest częściowe choćby zrekom-
pensowanie osobom niepełno-
sprawnym dodatkowych wydat-
ków, które ponoszą w związku ze 
swoimi dolegliwościami.

Ulga rehabilitacyjna polega na 
odliczaniu od uzyskanego docho-
du kwoty wydatkowanej na:
 cele rehabilitacyjne oraz
 cele związane z ułatwieniem wy-

konywania czynności życiowych.
Z ulgi korzystać mogą zarów-

no osoby niepełnosprawne, jak 
i osoby, na których utrzymaniu 
pozostają w 2016 roku osoby 
niepełnosprawne, np. współmał-
żonek, dzieci własne i przysposo-
bione, rodzice, rodzice współmał-

ż o n k a , 
r o d z e ń -
stwo.

Warunkiem 
skorzystania z ulgi 
rehabilitacyjnej jest 
posiadanie przez osobę, 
której dotyczy wydatek:
 orzeczenia o zakwalifiko-

waniu przez organy orzekają-
ce (powiatowe i wojewódzkie 
zespoły ds. orzekania o nie-
pełnosprawności) do jednego 
z trzech stopni niepełnospraw-
ności lub

 decyzji ZUS przyznającej rentę 
z tytułu całkowitej lub czę-
ściowej niezdolności do pracy, 
rentę szkoleniową albo rentę 
socjalną, albo

 orzeczenie o niepełnosprawno-
ści osoby, która nie ukończyła 
16 roku życia. 

Czytaj więcej...>>
Maria Szwajkiewicz

XVII Ogólnopolska Droga 
Krzyżowa Ludzi Pracy przejdzie 
ulicami warszawskiego Żoliborza 
w piątek 7 kwietnia. Do udziału 
w uroczystościach, które roz-
poczną się o godz. 17 mszą św. 
w kościele św. Stanisława Kostki, 
zapraszają Komisja Krajowa i Re-
gion Mazowsze NSZZ „S” oraz 
proboszcz parafii św. Stanisława
Kostki ks. Marcin Brzeziński. Dro-
ga krzyżowa rozpocznie się przy 
grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 
patrona „S”. Krzyż między po-
szczególnymi stacjami będą nieść 
związkowcy z różnych branż. 
Stoczniowcy poniosą do IV stacji 
(„Jezus spotyka Matkę”). 

Przypominamy, że wciąż są 
wolne terminy na służbę przy 
grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w II kwartale br. Informacji udzie-
la koordynator służb w naszym 
regionie Krzysztof Żmuda, prze-

Ćwierćwiecze istnienia archi-
diecezji gdańskiej obchodziliśmy 
25 marca. Tego dnia w 1992 r. Jan 
Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae 
Populus” wprowadził nowy podział 
administracyjny Kościoła w Polsce. 
Jubileuszową mszę św. w archika-
tedrze oliwskiej 2 kwietnia 2017 
r. koncelebrowało 70 kapłanów, 
w tym metropolita gdański abp. 
Sławoj Leszek Głódź. Licznie obec-
ni byli związkowcy, w tym poczty 
sztandarowe i przewodniczący ZRG 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla. – Gdański 
Kościół od lat angażuje się w spra-
wy o wymiarze społecznym. Wspie-
ra wielkie poruszenia polskich serc 
ku dobru, prawdzie, sprawiedliwo-
ści, związane z drogą „S” – mówił 
m.in. abp Głódź. Więcej...>>

25 lat Archidiecezji

Ważny termin: 10 kwietnia
Przypominamy, że do 10 kwietnia każda organizacja związkowa 

jest zobowiązana do przedstawienia pracodawcy informacji o łącznej 
liczbie członków. Taką informację składa się zawsze do 10 dnia mie-
siąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Wskazany prze-
pis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej 
listy członków Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy 
stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. 

Rankiem 10 kwietnia 2010 r. 
doszło do katastrofy polskiego 
samolotu wojskowego, na któ-
rego pokładzie była delegacja 
udająca się na obchody 70 rocz-
nicy mordu katyńskiego. W ka-
tastrofie zginęło 96 osób, wśród
nich prezydent RP Lech Kaczyński 
z małżonką, ostatni prezydent 
RP na uchodźstwie Ryszard Ka-
czorowski, dowódcy wszystkich 
rodzajów Sił Zbrojnych, przedsta-
wiciele instytucji państwowych, 
duchowni, parlamentarzyści.

Pod względem liczby ofiar była
to druga katastrofa w historii 
polskiego lotnictwa, a w dziejach 
lotnictwa wojskowego – pierw-
sza. Tragiczna śmierć prezydenta 
Kaczyńskiego była wielkim ciosem 
dla „S”. W Związku w różnych 

okresach pełnił ważne funkcje, 
w tym wiceprzewodniczącego. 
Także jako głowa państwa wsłu-
chiwał się w głos przedstawicieli 
pracowników, był wyczulony na 
sprawy społeczne, zawsze stawał 
po stronie ludzi słabszych, działał 
w interesie ludzi pracy.

Wśród ofiar katastrofy smoleń-
skiej byli także: Anna Walentyno-
wicz, w obronie której w 1980 r. 
rozpoczął się strajk w Stoczni 
Gdańskiej; Maciej Płażyński, w la-
tach 80. działacz Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów, od 1990 r. 
pierwszy niekomunistyczny woje-
woda gdański; Arkadiusz Rybicki, 
który w 1981 r. kierował związko-
wą agencją prasową; Przemysław 
Gosiewski, od 1989 r. kierownik 
jednego z biur Komisji Krajowej. 

wodniczący KM NSZZ „S” w Re-
montowa Shipbuilding, tel.  502 
193 048. Sprawdź wolne termi-
ny służby...>>

Funkcjonowanie spółdzielni 
mieszkaniowych – to główny te-
mat wyjazdowego posiedzenia 
Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego w Gdańsku, 
które odbyło się 4 kwietnia w Kwi-
dzynie. Spotkanie miało na celu 
przygotowanie kolejnego zebra-
nia całej Rady, które poświęcone 

będzie właśnie tej problematyce. 
Zaplanowano je na 27 kwietnia 
w Gdańsku. W Kwidzynie człon-
kowie Prezydium WRDS, wśród 
nich przewodniczący Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla, zapoznali 
się z działalnością jednej z miej-
scowych spółdzielni. Więcej...>>

WRDS o spółdzielniach

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jak-najkorzystniej-rozliczyc-sie-z-fiskusem-za-2016-rok-ulga-rehabilitacyjna
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wolne-terminy-na-sluzbe-przy-grobie-blogoslawionego-ksiedza-jerzego-popieluszki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/25-lat-archidiecezji-gdanskiej-totus-tuus-poloniae-populus
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prezydium-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolecznego-w-kwidzynie
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