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

1,7 miliona
Tyle wniosków złożono w ciągu trzech pierwszych tygodni funkcjonowania programu 
„Rodzina 500+”. Uprawnionych do złożenia wniosku zostało jeszcze około 1 mln rodziców.
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Tunel im. Płażyńskiego
Stowarzyszenie „Godność”, 

zrzeszające dawnych działaczy „S” 
i więźniów politycznych z czasów 
PRL chce, aby tunelowi pod Martwą 
Wisłą (który zostanie otwarty 24 
kwietnia br.) nadano imię Macieja 
Płażyńskiego. Kombatanci apelują 
również, aby jedna z ważnych ulic 
Gdańska otrzymała imię Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego. Obie ini-
cjatywy popiera przewodniczący 
ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla. 

Więcej:...>>

Spotkanie związkowców
Zapraszamy na kolejne zebranie 

przedstawicieli gdańskich i sopockich 
organizacji związkowych, które odbę-
dzie się w środę 27 kwietnia 2016 r. 
o godz. 10 w sali Akwen w siedzibie 
„S” w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 
24. Omówiony zostanie m.in. projekt 
nowelizacji ustawy o związkach za-
wodowych. Więcej...>>

Legalny protest
Strajk w sprywatyzowanym 

ostatnio szpitalu w Kwidzynie 
został odroczony. 18 kwietnia 
rozpoczęły się rozmowy między 
Komitetem Strajkowym Pra-
cowników Szpitala w Kwidzynie  
a zarządem nabywcy placówki 
– spółką EMC i spółką Zdrowie. 
Kolejne rozmowy zaplanowano 
na poniedziałek 25 kwietnia br. 
Tym samym Zarząd spółki EMC 
uznał legalność działań Komitetu 
Strajkowego. Więcej...>>

Szanowani pracodawcy DIALOG  
SIĘ OPŁACA

Czy pracodawca przyjazny 
pracownikom to rodzaj oksy-
moronu, a więc wyrażenia we-
wnętrznie sprzecznego? Otóż 
nie zawsze. W Kancelarii Prezy-
denta RP po raz kolejny odbyła 
się uroczystość wręczenia certy-
fikatów „Pracodawca przyjazny
pracownikom”. To szczególne 
wyróżnienie, które zostało za-
inaugurowane przez NSZZ „So-
lidarność” i śp. Prezydenta RP 
prof. Lecha Kaczyńskiego. 

W świecie biznesu wiele jest 
konkursów, nagród i wyróżnień 
dotyczących szeroko rozumianej 
społecznej odpowiedzialności 
firm. Premiowane powinny być
w nich takie przedsiębiorstwa, 
których celem nie jest jedynie 
krótkoterminowa maksymali-
zacja zysku za wszelką cenę. 
Podkreślmy – taka działalność, 
to nie charytatywny wybielacz 
wizerunku, tylko rzeczywista 
strategia działania firmy na ryn-
ku, w przekonaniu, że interesów 
nie robimy na bezludnej wyspie 
(nawet zielonej) tylko w kon-
kretnym otoczeniu, że klientów, 
dostawców, ale i pracowników 
trzeba traktować uczciwie i po 
partnersku. 

Jak jest w praktyce? Różnie. 
Są konkursy, w których dokonuje 
się obiektywnej selekcji kandy-
datów, ale tajemnicą poliszynela 
jest, że są i takie, w których za 
certyfikaty się po prostu płaci, by
móc się nimi pochwalić na stro-
nie internetowej. Jednak chyba 
tylko konkurs „Pracodawca przy-
jazny pracownikom” wymaga nie 
tylko opinii, ale także zgłoszenia 
przez organizację związkową. 
Pod uwagę brane są różne kryte-
ria – m.in. wypadkowość, opinia 
Inspekcji Pracy, opinia organizacji 
związkowej, sposób zatrudniania 
pracowników itp. Dlatego dla 
nas jest on bardzo istotny, a na-
gradzane w nim firmy warto po-
kazywać i promować. 

W niektórych stanach USA 
produkty z zakładów, w któ-
rych działa związek zawodowy, 
oznaczane są specjalnym znacz-
kiem. W akcjach promocyjnych 
przekonuje się, by z tych właśnie 
produktów korzystać, bo po-
wstały w firmach, w których jest
prowadzony dialog. W przedsię-
biorstwach wyróżnianych certy-
fikatem „Pracodawca przyjazny
pracownikom” niewątpliwie 
taki dialog jest. To zasługuje na 
uznanie i pokazuje, że można.

Jacek Rybicki

Region Gdański 
NSZZ „Soli-
darność” jest 
współzałożycielem 
Pomorskej Funda-
cji Edukacji i Pracy. 
Przekazując 1 pro-
cent tej organizacji 
wspierasz m.in. 

promocję „S” wśród młodzieży, stypen-
dia dla zdolnych uczniów. Pomorska 
Fundacja Edukacji i Pracy posiada 
status organizacji pożytku publicznego. 
RAZEM MOŻEMY POMÓC!

Przekaż 1 procent!

21 pracodawców odebrało 20 
kwietnia w Pałacu Prezydenckim 
certyfikaty „Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom”. Wyróżnienia 
wręczyli prezydent Andrzej Duda 
i przewodniczący NSZZ „S” Piotr 
Duda. Wśród nagrodzonych znala-
zły się dwa przedsiębiorstwa z wo-
jewództwa pomorskiego – Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Lęborku oraz Miejski 
Zakład Komunikacji w Chojnicach.

Prezydent Andrzej Duda pod-
kreślił, że to wyjątkowy konkurs, 

w którym kandydatów zgłaszają 
organizacje zakładowe „S”. – To 
wyróżnienie mogłoby mieć za-
tem jeszcze jedną nazwę: praco-
dawcy szanowani przez pracow-
ników, czyli po prostu szanowani 
pracodawcy. Pracodawcy, którzy 
budują wspólnie z pracownikami 
wspólnotę danego zakładu pra-
cy. Oby takich miejsc było jak naj-
więcej – powiedział podczas gali 
wręczenia certyfikatów Andrzej
Duda. Więcej...>>

„Tak” dla prawa zrzeszania 
się dla wszystkich pracowników, 
„nie” dla ograniczenia działalno-
ści związków zawodowych – tak 
w skrócie można streścić opinię 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” nt. projektu zmian 
w Ustawie o związkach zawodo-
wych.

Głównym powodem noweliza-
cji jest orzeczenie Trybunału Kon-
stytucyjnego (z 2008 i 2015 r.) 
nakazujące m.in. wprowadzenie 
zmian umożliwiających zrzesza-
nie się w związkach zawodowych 
osobom pracującym na podsta-
wie umów cywilnoprawnych lub 
samozatrudnienia.

To co budzi sprzeciw związ-
kowców to fakt, że w projekcie 
ustawy znalazły się także zapisy 
nie związane z wyrokiem Trybuna-
łu Konstytucyjnego, które mogą 
utrudnić działalność związkową 
(np. ograniczenia tzw. czynności 
doraźnych). „Zmiany w ustawie 
powinny zostać ograniczone wy-
łącznie do realizacji wspomnia-
nych w Uzasadnieniu orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego (…) 
Inne zmiany uznajemy za niece-
lowe, nieprecyzyjne, a w części 
ograniczające w poważny sposób 
możliwości działalności związ-
kowej” – czytamy w opinii ZRG. 
Więcej...>>

Nowela do poprawki
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Odpust św. Wojciecha
Szczególny wymiar, związany 

z 1050 rocznicą Chrztu Polski, miały 
tegoroczne uroczystości odpusto-
we ku czci św. Wojciecha, patrona 
Polski i Archidiecezji Gdańskiej. Na 
wojciechowym wzgórzu w Gdań-
sku zgromadziło się kilkaset osób, 
w tym poczty sztandarowe NSZZ 
„S”. Związek reprezentował m.in. 
skarbnik ZRG Stefan Gawroński. 
Uroczystościom przewodniczył abp 
Henryk Nowacki, nuncjusz apostol-
ski w Skandynawii. Więcej...>>

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/tunel-pod-martwa-wisla-imienia-marszalka-plazynskiego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotkanie-gdanskich-sopockich-organizacji-zakladowych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szanowani-pracodawcy-z-leborka-chojnic-prezydent-wreczyl-certyfikaty-pracodawca-przyjazny-pracownikom
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/strajk-okupacyjny-w-szpitalu-w-kwidzynie-odroczony-spolka-wlasciciel-szpitala-uznala-protest
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/projekt-nowelizacji-ustawy-o-zwiazkach-zawodowych-poprawki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/patron-gdanska-polski-czech-wegier


CYTAT tygodnia

„Nie mam żadnych wątpliwości, że nowocze-
snym pracodawcą jest ten, który czyni wszystko 

zarządzając swoją firmą, swoim zakładem,
swoim przedsięwzięciem gospodarczym, 

aby w jak największym stopniu również 
usatysfakcjonować pracowników, 

czyli tych ludzi, którzy dla niego, 
również dla budowania jego fir-

my, wykonują swoją pracę”.

Prezydent  
Andrzej Duda, 

20.04.2016 r.

ZAPYTAJ prawnika

DOBROWOLNE  
ODEJŚCIA BEZ PODATKU

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KAMIL WENSIERSKI, organizacja zakładowa 
NSZZ „S” w IGLOPORT sp. zo.o.

– Należę do „Solidarności” od niecałych dwóch lat. 
Dlaczego zapisałem się do Związku? Zadecydowała 
potrzeba kontaktu z innymi ludźmi. Lubię spotykać 
się z ludźmi, którzy mają poglądy podobne do moich. 
Poza tym „Solidarność” umożliwia zrzeszanie się, co 

daje duże możliwości obrony praw pracowniczych i poprawiania wa-
runków pracy.

HISTORIA tak było

Byliśmy i jesteśmy!

iBiS NR 16 (267) 20 KWIETNIA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

Czy odszkodowanie wypłacone 
pracownikowi w ramach pro-
gramu dobrowolnych odejść 
jest objęte zwolnieniem od 
podatku?

Co do zasady opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych podlegają wszystkie
dochody osiągane przez podatni-
ka, za wyjątkiem tych, które zo-
stały wymienione jako zwolnione 
od podatku.

Zgodnie z doprecyzowanym 
przepisem art. 21 ust. 1 pkt 3 
ustawy o PIT wolne od podatku 
są odszkodowania lub zadość-
uczynienia przyznane na podsta-
wie przepisów lub postanowień 
układów zbiorowych pracy, poro-
zumień zbiorowych, regulaminów 
lub statutów, o których mówi art. 
9 § 1 kodeksu pracy.

W sytuacji opisanej, Regulamin 
Programu Dobrowolnych Odejść 
reguluje prawa i obowiązki stron 
stosunku pracy i jest regulami-

nem w ro-
zumieniu art. 
9 § 1 k.p., zatem 
o d s z k o d o w a n i e 
wypłacone pracowni-
kowi w związku z utratą 
zatrudnienia nie zostanie 
pomniejszone o należny fisku-
sowi podatek.

Należy jednak pamiętać, iż 
z takiego zwolnienia podatko-
wego nie skorzystają pracownicy 
otrzymujący odprawę, wypła-
caną na podstawie przepisów 
ustawy o szczególnych zasadach 
rozwiązywania stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pra-
cowników. Ustawa o PIT nie prze-
widuje bowiem takiego zwolnie-
nia przedmiotowego.

Stan prawny na 20.04.2016 r.

Podstawa prawna: art. 21  
ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych

Maria Szwajkiewicz

Monika Kończyk, wiceprze-
wodnicząca KM NSZZ „S” Pra-
cowników Oświaty i Wychowania 
w Gdyni oraz zastępca przewod-
niczącego Krajowego Sekretaria-
tu Nauki i Oświaty NSZZ „S”, 13 
kwietnia została formalnie powo-
łana na stanowisko pomorskiego 
kuratora oświaty. Nowa kura-
tor za główny cel stawia sobie 
podniesienie jakości kształcenia 
w województwie pomorskim. 

– Chciałabym skoncentrować 
się szczególnie na gminach zagro-
żonych. Moim założeniem jest, 
aby prowadzić konsultacje spo-
łeczne ze wszystkimi stronami, 
a więc z organami prowadzącymi 
placówki oświatowe, nauczyciela-
mi, rodzicami i związkami zawo-
dowymi. Zajmę się też uspraw-

Nowa kurator oświaty
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nieniem  przepływu informacji 
między Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, wojewodą, Urzędem 
Marszałkowskim, organami pro-
wadzącymi szkoły i placówki 
oświatowe, dyrektorami, nauczy-
cielami – mówi Monika Kończyk. 
Więcej...>>

W dniach od 19 do 24 kwietnia 
1990 r. w gdańskiej hali Olivia od-
był się II Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „S”. Związkowcy spotkali się 
po blisko 9 latach w tym samym 
miejscu, w którym odbył się I KZD. 
Podsumowali dekadę, w trakcie 
której Związek przeżył delegali-
zację, represje stanu wojennego, 
próby osłabienia i podzielenia. 

Przewodniczącym Związku zo-
stał ponownie Lech Wałęsa, który 
uzyskał głosy 362 delegatów. Jego 
kontrkandydatami byli Andrzej 
Słowik z Łodzi (52 głosy) i Tomasz 
Wójcik z Wrocławia (25).

Delegaci przyjęli uchwałę pro-
gramową, która zaczynała się od 
słów: „Podstawowym statuto-
wym celem Związku jest ochrona 
praw, godności i interesów pra-
cowników. Realizacja tego celu 
jest możliwa tylko w warunkach 
nowego ładu politycznego i eko-
nomicznego”.

Zjazd podjął wiele innych uchwał, 
m.in. wzywających do przeprowa-

dzenia całkowicie wolnych wybo-
rów do parlamentu i na stanowisko 
prezydenta RP. Uchwalono również 
nowy statut Związku – o godz. 7 
rano 25 kwietnia 1990 r. po… 23 
godzinach nieprzerwanych obrad.
Zobacz Uchwałę programową II 
KZD NSZZ „S”...>>
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Stanisław Albin z Komisji Tere-
nowej Emerytów i Rencistów NSZZ 
„S” oraz Paweł Glanert z Koła Eme-
rytów i Rencistów przy KM NSZZ 
„S” Stoczni Gdańskiej, jednocze-
śnie fotograf współpracujący z Re-
gionem Gdańskim, otrzymali 14 
kwietnia odznaki Semper Fidelis 
(Zawsze wierni). Wyróżnienia wrę-
czyli przewodniczący Regionalnej 

Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ 
„S” Jan Klassa oraz szef ZRG NSZZ 
„S” Krzysztof Dośla. – Cieszę się, 
że dwie kolejne wspaniałe osoby 
otrzymały odznaczenia Semper Fi-
delis. Z całego serca dziękuję wam 
za wszystko, co zrobiliście dla „S”, 
za to, że zawsze można na was li-
czyć – powiedział Krzysztof Dośla. 
Więcej...>>

Zawsze wierni

– W Polsce powinien obowią-
zywać zakaz handlu w niedzielę. 
Taki odpoczynek jest ludziom 
potrzebny. Statystyki pokazują, 
że blisko 40 proc. Polaków przy-
najmniej jedną niedzielę w mie-
siącu pracuje. Jesteśmy jednym 

z najdłużej pracujących społe-
czeństw – powiedział 15 kwiet-
nia na antenie Radia Gdańsk, 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztof Dośla.

Więcej...>>

Wolne niedziele?

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=2599
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kolejni-emeryci-odznaczeni
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krzysztof-dosla-w-polsce-powinien-obowiazywac-zakaz-handlu-w-niedziele
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/monika-konczyk-nowym-pomorskim-kuratorem-oswiaty
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