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36
Tyle osób zginęło, a sto odniosło rany w Niedzielę Palmową w zamachach 
bombowych na dwa kościoły w Egipcie, dokonanych przez tzw. państwo islamskie. 
Co roku sto tysięcy chrześcijan ginie za wiarę. iBiS
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Prezent świąteczny
Przy spadku bezrobocia w fir-

mach rośnie znaczenie działań 
motywacyjnych. Niemal co drugi 
pracodawca (44 proc.) wręcza 
pracownikom prezenty na Wiel-
kanoc – wynika z badania Sode-
xo „Drogowskaz Motywacyjny”. 
Przed świętami pracownicy ocze-
kują od firmy docenienia, a pra-
codawca powinien zmotywować 
kadrę, sprawić, że pracownik po-
czuje się doceniony i ważny.

W Wielką Sobotę krócej
Wielkanoc,  w tym roku to 16 

i 17 kwietnia, zgodnie z polskim 
prawem to dni ustawowo wolne 
od pracy, objęte zakazem handlu. 
Z kolei wiele sklepów, także sieci 
handlowych, w Wielką Sobotę, 
15 kwietnia, będzie czynne do 
godz. 16 lub 18.   

Wygrana
Karolina Rydzewska, przewod-

nicząca „S” w Igloporcie sp. z o.o. 
w Gdyni, wygrała kolejną sprawę 
z pracodawcą. 31 marca 2017 
r. Sąd Okręgowy w Gdańsku VII 
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych oddalił apelację zarządu 
spółki i utrzymał wyrok Sądu Rejo-
nowego w Gdyni, który 8 grudnia 
ub.r. uznał, że nałożenie na dzia-
łaczkę kary nagany nastąpiło z na-
ruszeniem prawa. Więcej...>>

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

Szkoła to nie sp. z o.o.
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Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkiej Nocy wszystkim 

członkom i sympatykom NSZZ 
„Solidarność” życzę nadziei 

i ufności, które niesie ze sobą 
Zmartwychwstanie Pańskie, 

radości, pokoju i pomyślności 
w pracy dla ludzi.

W tragedię i beznadzieję 
Golgoty jest wpisany triumf 
i radość Zmartwychwstania, 

gdy zwyciężyło światło 
Wielkanocnego poranka.

Oby te Święta były czasem 
wytchnienia i duchowej 

odnowy, czasem dla Rodziny 
i naszych Przyjaciół!

Krzysztof Dośla

Przewodniczący  
Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”

Pomorska kurator oświaty 
stwierdziła, po trwającym bli-
sko rok postępowaniu, nieważ-
ność decyzji Prezydenta Miasta 
Gdańska z 26 sierpnia 2014 roku 
w sprawie zezwolenia spółce 
prawa handlowego na założenie 
szkoły w Gdańsku Kokoszkach 
tzw. Pozytywnej Szkoły Podsta-
wowej przy ul. Azaliowej. Ta, 
zbudowana za publiczne 37 mln 
złotych szkoła, została – w trybie 
jak dla lokali użytkowych – wy-
najęta na 6 lat od 1 września 
2014 r. spółce z o.o. z Pucka.

Była to jedyna w swoim ro-
dzaju próba prywatyzacji zadań 
oświatowych samorządu teryto-
rialnego, wraz z ominięciem pra-
wa pracy, czyli Karty Nauczyciela 
i prawa oświatowego. I to z jed-
noczesnym przekazaniem spółce 
obwodu szkolnego, czyli pozba-
wionego konkurencji „rynku” 
(uczniowie podlegają obowiąz-
kowi szkolnemu, a innej szkoły 
w rejonie nie ma).

Decyzja kuratorium, blokują-
ca ten precedensowy akt, była 
efektem działań gdańskiej oświa-
towej „S” i werdyktów NSA oraz 
WSA w Gdańsku, który w wy-
niku skargi związkowców 21 
października 2015 r. stwierdził, 
iż zarządzenie prezydenta Gdań-
ska Pawła Adamowicza wydane 
zostało z wielokrotnym rażącym 
naruszeniem prawa.

26 lutego ub.r. gdańska KM 
Pracowników Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „S” zaapelowała, aby 
prezydent usunął skutki narusze-
nia prawa, kończąc eksperyment 
prywatyzacyjny w oświacie.

Spółka z o.o. z punktu widze-
nia prawa handlowego, nasta-
wiona jest na zysk, ale nie jest 
organem właściwym do kiero-
wania szkołą. Nie ma zgody na 
model, w którym oświata, jako 
ustawowe zobowiązanie pań-
stwa i samorządu jest kosztem 
publicznym, ale dochody z wyko-
nywania „przymusu szkolnego” 
dobrem prywatnym.

Zmiana organu prowadzą-
cego szkołę nie przyniesie żad-
nych reperkusji odczuwalnych 
dla uczniów. Jeśli MEN odrzuci 
odwołanie się najemcy, szkoła 
wróci do Miasta, jako organu 
prowadzącego, a strumień pie-
niędzy z publicznej subwencji 
oświatowej zamiast na konto 
prywatnej spółki trafi do szkoły
poprzez kasę miasta.

Szkoła wybudowana za pie-
niądze publiczne, powinna 
być prowadzona przez Miasto 
Gdańsk, z nauczycielami za-
trudnionymi na zasadach Karty 
Nauczyciela, zgodnie z prawem 
oświatowym, a nie z przepisami 
o najmie lokalu. 

Więcej...>>

Za nami pro-
ces opiniowania 
sieci szkół. Przed 
s t r u k t u r a m i 
związkowymi 
proces opinio-
wania projektów 

organizacji szkół i przedszkoli 
na rok szkolny 2017/2018. Do 
struktury oświatowej „S” muszą 
zostać złożone dokumenty z pra-
wie 2 tysięcy szkół w naszym wo-
jewództwie. Ogromne to wyzwa-
nie dla 28 komisji, które wchodzą 
w skład naszej Sekcji Oświaty.

Z zaskoczeniem odbieram 
sygnały dotyczące opiniowania 
arkuszy. Dyrektorzy zasłaniają 
nazwiska, a jak wtedy opinio-
wać? Nauczyciel jest funkcjo-
nariuszem publicznym i pewne 
dane związane z jego pracą nie 
mogą być ukrywane.

Są szkoły, w których dyrek-
torzy już na etapie projektów 
przydzielają nawet do półtorej 
etatu i to nie w zakresie przed-
miotów zawodowych.

Trzecim zaskakującym zjawi-
skiem jest przydzielanie całych 
etatów nauczycielom-emery-
tom na etapie kwietniowego 
projektu. Dodatkowe godziny, 
jakieś pół etatu dla zaintereso-
wanego nauczyciela-emeryta są 
możliwe, ale to może się zda-
rzyć w sierpniu, wrześniu, gdy 
nie zgłoszą się kandydaci do za-
wodu, czy nauczyciele zwalniani 
wskutek likwidacji gimnazjów.

Te sytuacje pokazują, jak 
ważną jest ustawowa decyzja 
o obowiązku opiniowania arku-
szy przez związki zawodowe, jak 
potrzebny jest wzrost wynagro-
dzeń (i emerytur), żeby mniej 
było poszukiwania nadgodzin, 
dodatkowego zatrudnienia i to 
szczególnie w latach, gdzie gro-
zi sporo zwolnień, redukcji.

Od związków zawodowych 
zależy, czy nieprawidłowości 
da się naprawić.

Zależy to także od wrażli-
wości i poziomu dyrektorów, 
ludzi z organów prowadzą-
cych, z nadzoru pedagogiczne-
go. Dobrze, aby pamiętali, że: 
„Klasę trzeba mieć w sobie, nie 
na sobie”, czy: „Nie rób drugie-
mu, co tobie (byłoby) niemiłe”. 
A widzimy, że sytuacje nauczy-
cieli zagrożonych zwolnieniami 
mogą być bardzo trudne.

Wojciech Książek

KLASA  
W CZASIE ZMIAN

Naszym
ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/warto-walczyc-o-swoje-kolejna-sadowa-wygrana-liderki-s-w-igloporcie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/decyzja-o-przekazaniu-szkoly-w-gdansku-kokoszkach-prywatnej-spolce-niewazna


CYTAT tygodnia
– Kiedy najbliższy ci człowiek, z którym spę-
dziło się kupę dobrych i złych chwil ginie 

w sekundę i nie wiadomo, co się stało, 
to żałoby nie można zakończyć. Mam 

nadzieję, że to w końcu zostanie wy-
jaśnione. Nie mogę więc tej żałoby 

zamknąć, tam przecież było 96 
osób, znałam co najmniej po-

łowę tego samolotu.  
Hanna  

Foltyn-Kubicka, 
przyjaciółka  

Lecha i Marii 
Kaczyńskich

ROZLICZAMY PIT:  
ULGA PRORODZINNA

ZAPYTAJ prawnika
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HISTORIA tak było

IN HOC SIGNO VINCES

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JULITA WIRKUS-OSTROWSKA, 
KZ MOPS w Gdyni

– Należę do ludzi aktywnych, lubiącą wyzwania, 
pokonywanie przeszkód, uprawiam CrossFit. Z „S” 
jest mi po drodze bo „S” jest organizacją aktywną, 
nadążającą za wyzwaniami. Znam problemy spo-
łeczne, pracując jako pracownik socjalny. Doświad-

czenia zdobywałam w wyjazdowych zespołach interdyscyplinarnych 
więc znam „prozę życia”. W XXI wieku, pełnym agresji i przemocy, 
konieczny jest dialog, szukanie rozwiązań konstruktywnych w docho-
dzeniu do celów, a tymi w działalności związkowej jest dbanie o wa-
runki pracy. W naszej pracy w związku nie tworzymy fikcji wytrwale
i skutecznie negocjujemy. 

Nim zaświtał poranek Zmar-
twychwstania Odkupiciel prze-
szedł Drogę Krzyżową (Via Do-
lorosa). Jezus z Nazaretu w 33 
roku nowej ery skazany został na 
ukrzyżowanie za panowania ce-
sarza Tyberiusza, gdy prokurato-
rem Judei był Poncjusz Piłat. Na-
miestnik rzymski ugiął się przed 
żądaniem Sanhedrynu i skazał 
cudotwórcę na śmierć. Dźwiga-
jąc belkę (patibulum) Jezus dotarł 
na Miejsce Czaszki – na Golgotę 
i tam zawisł na drzewie krzyża. 
Na pionowej jego belce Piłat ka-
zał zapisać winę: „Iesus Nazare-
nus Rex Iudaeorum”.

Jezus zaś dnia trzeciego po-
wstał z martwych. To najważniej-
sze wydarzenie w dziejach ludzko-
ści. Ze znaku hańby drzewo krzyża 
stało się symbolem wiary. Z klęski 
ukrzyżowania narodziło się zwy-
cięstwo Zmartwychwstania.

Krzyż jako symbol chrześcijań-
ski był propagowany od czasów 

Tertuliana, Orygenesa, Klemen-
sa Aleksandryjskiego. Cesarz 
Konstantyn Wielki uczynił krzyż 
swoim godłem i umieszczał na 
monetach i sztandarach, po tym, 
gdy przed bitwą przy moście 
Mulwijskim w roku 312 ujrzał na 
niebie krzyż oraz usłyszał „In hoc 
signo vinces!” („Pod tym znakiem 
zwyciężysz”). W 326 r. za przyczy-
ną jego matki św. Heleny odnale-
ziono trzy krzyże, w tym ten, na 
którym umarł Chrystus.

Znak krzyża stał się z czasem 
powszechniej używany niż znak 
ryby. W sensie mistycznym sym-
bolizuje mękę Chrystusa, wypeł-
nienie dzieła Zbawienia.

Władca Polan książę Miesz-
ko I na wyspie Ostrów Lednicki 
przyszedł do chrzcielnicy w Wiel-
ką Sobotę 966 r. Zaczął tkać ową 
osnowę, na której on i Bolesław 
Chrobry, zbudowali Państwo 
Polskie, wprowadzając je do Eu-
ropy. 

Podatnik ma prawo skorzy-
stać z ulgi podatkowej na każde 
małoletnie dziecko, w stosunku, 
do którego w roku podatkowym 
przez co najmniej jeden dzień:
1. wykonywał władzę rodziciel-

ską,
2. pełnił funkcję opiekuna praw-

nego, jeżeli dziecko z nim za-
mieszkiwało,

3. sprawował opiekę poprzez peł-
nienie funkcji rodziny zastęp-
czej na podstawie orzeczenia 
sądu lub umowy zawartej ze 
starostą.
Odliczenie dotyczy łącznie 

obojga rodziców, opiekunów 
prawnych dziecka albo rodzi-
ców zastępczych pozostających 
w związku małżeńskim. Kwotę tę 
mogą odliczyć od podatku w czę-
ściach równych lub w dowolnej 
proporcji przez nich ustalonej. 
Dotyczy to zarówno rodziców 
pozostających w związku mał-
żeńskim lub partnerskim, jak i ro-
dziców rozwiedzionych czy będą-
cych w separacji.

Wysokość odliczenia za każdy 
miesiąc kalendarzowy roku po-
datkowego wynosi:
 92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocz-

nie na pierwsze dziecko,
 92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocz-

nie na drugie dziecko,
 166,67 zł, czyli 2000,04 zł rocz-

nie na trzecie dziecko,

  225 
zł, czyli 
2700 zł 
rocznie na 
czwarte i każde 
kolejne dziecko.
Podatnikowi wycho-

wującemu jedno dziecko 
odliczenie przysługuje, jeżeli 
dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok 

podatkowy w związku małżeń-
skim i jego małżonka nie prze-
kroczyły w roku podatkowym 
łącznie kwoty 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku 
małżeńskim, w tym również 
przez część roku podatkowe-
go, nie przekroczyły w roku 
podatkowym kwoty 56 000 
zł, za wyjątkiem podatnika sa-
motnie wychowującego mało-
letnie dziecko, do którego ma 
zastosowanie kwota dochodu 
w wysokości 112 000 zł.
W rozliczeniach za 2016 rok 

możliwe jest nie tylko odliczenie 
ulgi od kwoty podatku do zapła-
ty, ale także zwrot w gotówce lub 
na rachunek bankowy niewyko-
rzystanej ulgi, której podatnik nie 
zdołał odliczyć ze względu np. 
na niskie wynagrodzenie. Kwo-
ty zwrotu niewykorzystanej ulgi 
należy wykazać w odpowiednich 
polach deklaracji PIT-36, PIT-37.

Maria Szwajkiewicz

Związkowcy z całej Polski 7 
kwietnia br. uczestniczyli we mszy 
świętej i Drodze Krzyżowej w in-
tencji ludzi pracy. To już XVII Ogól-
nopolska Droga Krzyżowa, która 
przeszła, od grobu księdza Jerze-
go Popiełuszki, ulicami Żoliborza.

W nabożeństwie udział wzięli 
przedstawiciele różnych zawo-
dów, z pocztami sztandarowy-
mi z całej Polski, w tym poczet 
naszego Regionu i m.in. stoczni 
Remontowa Shipbuilding. Krzyż 
nieśli kolejno hutnicy, kolejarze, 
górnicy, stoczniowcy, służba 
zdrowia, handlowcy, energetycy, 

nauczyciele, policjanci, żołnierze, 
delegaci z regionów „S” i mło-
dzież.

– To ksiądz Jerzy nas tutaj 
gromadzi. W tym roku będziemy 
przeżywać 70 rocznicę Jego uro-
dzin i 45 rocznicę Jego święceń 
kapłańskich. Dlatego motto te-
gorocznej Drogi Krzyżowej brzmi: 
„Błogosławiony ksiądz Jerzy – Ka-
płan według Bożego Serca” – po-
wiedział ks. kanonik Michał Ko-
towski, diecezjalny duszpasterz 
ludzi pracy.

Więcej...>>

Droga Krzyżowa

Europejska Federacja Transpor-
towców (ETF) wezwała instytucje 
unijne do przyjęcia rozwiązań, 
które poprawią sytuację pracow-
ników transportu drogowego. 
W „Deklaracji Warszawskiej”, 
podpisanej 5 kwietnia br., przez 
organizacje z kilkunastu krajów, 
w tym przez Krajową Sekcję Trans-
portu Drogowego NSZZ „S”, ETF 
ostrzega przed przyjęciem, w ra-
mach przygotowywanej przez Ko-
misję Europejską tzw. Inicjatywy 
Drogowej, rozwiązań legislacyj-
nych, które przyczyniać się będą 
do dumpingu socjalnego, nie-
uczciwej konkurencji oraz ograni-
czenia standardów wypoczynku 

kierowców międzynarodowego 
transportu drogowego.

– Jeżeli ta wersja Inicjatywy Dro-
gowej, którą Komisja Europejska 
przedstawiła związkowcom, zosta-
nie rzeczywiście przyjęta oznacza to 
krok wstecz, jeżeli chodzi o standar-
dy socjalne. Instytucje unijne nie ra-
dzą sobie z wyzwaniem, jakim jest 
zapewnienie niedyskryminowania 
wysoce mobilnych pracowników. 
Skutkiem może być czasowe ogra-
niczenie prawa polskich kierowców 
do minimalnego wynagrodzenia 
kraju, w którym będą wykonywać 
usługi – mówi Sławomir Adam-
czyk, szef Działu Branżowo-Kon-
sultacyjnego KK. Więcej...>>

Prawa kierowców TIR
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ogolnopolska-droga-krzyzowa
http://www.tysol.pl/a6201-O-lepsze-warunki-pracy-dla-europejskich-kierowcow
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