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36 mln zł
Tyle pieniędzy wydało miasto Gdańsk na wybudowanie szkoły w Gdańsku 
Kokoszkach, którą następnie przekazało prywatnemu operatorowi. iBiS
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Polska – nasze miejsce
Zakończył się II etap V edycji 

Wojewódzkiego Konkursu Muzycz-
nego „Polska – moje miejsce, mój 
kraj”. Organizator – Sekcja Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „S” Regio-
nu Gdańskiego – zakwalifikował
wszystkich zgłoszonych solistów 
i wszystkie zgłoszone zespoły do 
następnego etapu. To ponad 400 
uczestników, którzy wystąpią 16 
maja 2017 r. w Sali Akwen w siedzi-
bie „S” w Gdańsku. Więcej...>>

Pakiet przewozowy
18 kwietnia 2017 r. wszedł w ży-

cie tzw. pakiet przewozowy, nakła-
dający na przewoźników obowią-
zek cyfrowej rejestracji przewozu 
paliw płynnych, alkoholu skażone-
go i suszu tytoniowego. To kolej-
ne działanie uszczelniające polski 
system podatkowy i ograniczający 
szarą strefę. Według szacunków 
resortu finansów wprowadzenie
tego rozwiązania ma przynieść 
dodatkowe wpływy budżetowe 
w wysokości około 1,4 mld zł 
w l. 2017–2018. Więcej...>>

Co ze stoczniami?
Bieżącą sytuację i wyzwania 

przemysłu stoczniowego w Polsce 
omówiono podczas spotkania Rady 
Sekcji Krajowej Przemysłu Okręto-
wego NSZZ „S”, które odbyło się 
w Stoczni Remontowa Shipbuilding 
w Gdańsku 19 kwietnia br.
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Od samego początku wzy-
waliśmy Pana Prezydenta do 
zaprzestania „eksperymentu”, 
który prowadzi do naruszenia 
systemu oświaty istniejącego 
w Polsce. Zadania edukacyjne 
należą do zadań jednostek sa-
morządu terytorialnego, czyli 
w tym przypadku do Gminy 
Miasta Gdańska (…).

Zastrzeżenia budził sam 
mechanizm prywatyzacyjny, 
czyli budowa budynku szkol-
nego, za ponad 36 mln zł za 
publiczne pieniądze, a na-
stępnie zamiana go w „lokal 
użytkowy”, by jako taki wyna-
jąć go „operatorowi”, w tym 
przypadku spółce  
z o.o. Takie obchodzenie 
prawa, uznawaliśmy za ukrytą 
prywatyzację. Obawialiśmy 
się, by inne samorządy nie 
wzięły przykładu z Gdańska.

Nie zgadzaliśmy się na od-
chodzenie w szkołach gdań-
skich od regulacji zawartych 
w ustawie Karta Nauczyciela, 
nadającej elementarną stabil-
ność zawodowo-płacową na-
uczycielom, będącą swoistym 
układem zbiorowym pracy 
w związku ze specyfiką tego
zawodu. Jesteśmy przekonani, 
że lepsze warunki pracy są 
gwarancją wysokiej jakości 
edukacji.

(…) Zwracamy uwagę, 
że przedłużanie niepewnej 
sytuacji dotyczącej szkoły nie 
służy środowisku szkolnemu 
związanemu z placówką. 
Stąd oczekujemy także, że 
zatrudnienie w tej szkole 
zachowają w pierwszej kolej-
ności nauczyciele, pracow-
nicy administracji i obsługi, 
którzy obecnie w niej pracu-
ją, że oferta szkoły zostanie 
utrzymana, a dyrektor szkoły 
może stanąć do konkursu, 
zgodnie z prawem oświato-
wym.

Fragmenty oświadczenia 
KM NSZZ „S” Pracowników 

Oświaty i Wychowania 
w Gdańsku ws. szkoły 

podstawowej  
w Gdańsku Kokoszkach

NIE  
DLA 
PRYWATYZACJI 
OŚWIATY

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

Co z tą szkołą?

Muzeum Sala BHP Stoczni 
Gdańskiej otrzyma za pośrednic-
twem Europejskiego Centrum 
Solidarności rządowe wsparcie. 
Umowę o współpracy z inicjatywy 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego podpisali 18 kwietnia 
2017 r. przedstawiciele ECS, Fun-
dacji Promocji Solidarności, mini-
sterstwa i NSZZ „S”. Zarządzająca 
Salą BHP Fundacja Promocji Soli-
darności otrzyma stałe wsparcie fi-

nansowe na realizację programów 
edukacyjnych, wystawienniczych 
oraz pokrycie kosztów związanych 
z utrzymaniem obiektu. Rządowa 
dotacja wyniesie w tym roku 600 
tys. zł, a w kolejnych latach 800 
tys. zł rocznie.– Państwo polskie 
chce wreszcie zaangażować się 
i pomagać temu miejscu historii 
– powiedział szef „S” Piotr Duda 
podczas uroczystości podpisania 
umowy. Więcej...>>

Sala BHP i ECS
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– Apelujemy do władz Gdań-
ska, aby przestrzegały prawa i na-
prawiły wyrządzone zło – powie-
dział przewodniczący ZRG NSZZ 
„S” Krzysztof Dośla podczas zor-
ganizowanej przez „S” 19 kwiet-
nia br. konferencji prasowej ws. 
szkoły podstawowej w Gdańsku 
Kokoszkach. Przypomnijmy, że 
zarówno Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Gdańsku, jak i po-
morska kurator oświaty uznały 
za podjęte z naruszeniem prawa 
zarządzenie prezydenta Gdańska, 
które w 2013 r. rozpoczęło proce-
durę przekazania wybudowanej za 
publiczne 36 mln zł nieruchomości 
prywatnej spółce. „S” apeluje, aby 
od 1 września br. prowadzenie 
szkoły przejęło miasto Gdańsk.

Bożena Brauer, przewodniczą-
ca KM Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „S” w Gdańsku 

uspokajała, że szkoła będzie dalej 
istniała, a uczniom i nauczycielom 
nic nie zagraża. Pracownicy szkoły 
zostaną objęci Kartą nauczyciela, 
zgodnie z obowiązującym pra-
wem. Nie zmieni się patron szkoły 
(śp. Aram Rybicki), a obecny dy-
rektor może wystartować w no-
wym konkursie.

Przewodniczący oświatowej „S” 
w Regionie Gdańskim Wojciech 
Książek zwrócił uwagę, że prywat-
na szkoła w Kokoszkach otrzymu-
je wyższą subwencję oświatową 
na jednego ucznia niż pozostałe 
placówki edukacyjne w Gdańsku. 
Ponadto uznał na niewłaściwe, 
zwłaszcza w mieście tak związa-
nym z wolnością i solidarnością jak 
Gdańsk, oskarżanie przedstawicieli 
„S” o kierowanie się w tej sprawie 
pobudkami politycznymi lub party-
kularnym interesem. Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/sekcje-branzowe/oswiatan/wojewodzki-konkurs-muzyczny-polska-moje-miejsce-moj-kraj-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pakietem-w-szara-strefe
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sala-bhp-ecs-blizej-siebie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-nie-dla-eksperymentow-prywatyzacyjnych-w-oswiacie


CYTAT tygodnia

Zmiana podmiotów prowadzących szkoły 
z publicznych na prywatne, zwłaszcza jeżeli 

skala zjawiska miałaby być znaczna, łączy 
się ze zmianą modelu systemu oświa-

ty i może prowadzić do modelu 
sprzecznego z postanowieniami 

konstytucji.

Irena Lipowicz 
 rzecznik praw 
obywatelskich, 

17.07.2014 r. 

ROZLICZAMY PIT:  
ULGI NA INTERNET  
I ODSETKOWA

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 16 (319) 19 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

DŁUGA KADENCJA

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MARCIN WITOSZYŃSKI, OZ NSZZ „S” 
w Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej MORENA w Gdańsku

– Na moją decyzję o wstąpieniu do Związku wpływ 
miały tradycje rodzinne – mama należała do „Soli-
darności” w czasach, gdy powstawała. Poza tym do 
naszej organizacji zakładowej należą świetni koledzy 

i koleżanki. To młodzi ludzie, którzy chcą walczyć o swoje prawa pra-
cownicze. A mamy o co walczyć – trzeba pilnować naszego układu 
zbiorowego. I to się udaje – prezesi się zmieniają, a układ zbiorowy 
nadal jest.
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W 2017 roku ostatni dzień 
kwietnia przypada w niedzie-
lę, w związku z czym termin 
na rozliczenie się podatkowe 
z fiskusem ulega przedłuże-
niu do 2 maja 2017 r. Prze-
pisy przewidują możliwość 
obniżenia należnego podatku 
poprzez skorzystanie z odpo-
wiednich ulg podatkowych. 
Dzisiaj o ulgach na internet 
i odsetkowej.

Korzystanie z ulgi interneto-
wej jest obecnie możliwe w ogra-
niczonym zakresie. Z ulgi interne-
towej korzystać można wyłącznie 
przez dwa następujące bezpo-
średnio po sobie lata podatkowe, 
jeśli w okresie poprzedzającym te 
lata nie korzystało się z tej ulgi.

Podatnik, który nie skorzysta 
z odliczenia za 2015 rok ani wcze-
śniej, ma prawo w dowolnym 
roku rozpocząć korzystanie z ulgi. 
Jeżeli skorzysta po raz pierwszy 
z odliczenia, prawo do ulgi przy-

s ł u g i w a ć 
mu będzie za 
dany rok oraz 
za rok następny, 
bezpośrednio po tym 
roku. Kwota przysługu-
jąca do odliczenia w da-
nym roku podatkowym nie 
może przekroczyć 760 złotych.

Podatnicy, którzy podpisali 
umowę kredytu (pożyczki) do 
końca 2006 roku na sfinansowa-
nie inwestycji mającej na celu za-
spokojenie jego potrzeb mieszka-
niowych mogą odliczyć wydatki 
na spłatę odsetek od ww. kredytu. 
Odliczeniu podlegają odsetki od 
części kredytu nieprzekraczającej 
325 990 zł. Prawo do odliczania 
kwoty odsetek przysługuje do 
końca terminu spłaty określone-
go w umowie, nie dłużej jednak 
niż do 31 grudnia 2027 r.
Stan prawny na 16.03.2017 r.

Maria SzwajkiewiczFO
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W dniach od 19 do 24 kwiet-
nia 1990 r. w gdańskiej hali Olivia 
odbył się II Krajowy Zjazd Dele-
gatów NSZZ „Solidarność”. Od 
I KZD, który odbył się we wrze-
śniu i październiku 1981 r., mi-
nęło zatem ponad osiem długich 
i trudnych dla Związku lat.

W 1990 r. przewodniczącym 
„S” ponownie został wybrany 
Lech Wałęsa, który pokonał An-
drzeja Słowika z Łodzi i Toma-
sza Wójcika z Wrocławia. II KZD 
udzielił absolutorium Krajowej 
Komisji Wykonawczej.

Delegaci przyjęli uchwałę pro-
gramową. „Podstawowym statu-
towym celem Związku jest ochro-
na praw, godności i interesów 
pracowników. Realizacja tego celu 
jest możliwa tylko w warunkach 
nowego ładu politycznego i eko-
nomicznego. Nie wolno nam się 
uchylać od uczestnictwa w pokojo-
wej rewolucji, którą rozpoczęliśmy. 

Będzie to bardzo trudne ze wzglę-
du na rachunek wystawiony przez 
czterdziestolecie komunizmu: 
państwo – zadłużone, gospodar-
ka – wyniszczona, społeczeństwo 
– cywilizacyjnie zapóźnione, sce-
na polityczna – spustoszona. Ten 
rachunek przyjdzie nam płacić” 
– czytamy w uchwale II KZD NSZZ 
„S”. Zjazd podjął wiele innych 
uchwał, m.in. wzywających do 
przeprowadzenia całkowicie wol-
nych wyborów parlamentarnych 
i prezydenckich. Delegaci uchwalili 
także nowy statut Związku. Zjazd 
zobowiązał Komisję Krajową do 
negocjacji z rządem m.in. wysoko-
ści zasiłku dla bezrobotnych, mini-
malnej płacy, wielkości najniższej 
emerytury i renty, a także proble-
mu bezdomności. Jak widać, Zwią-
zek w tamtym czasie zajmował się 
nie tylko sprawami pracowniczymi, 
ale różnymi problemami społecz-
nymi i kwestiami ustrojowymi.

Można już odbierać zaprosze-
nia na doroczne, piąte już spo-
tkanie przedstawicieli organizacji 
związkowych Regionu Gdańskie-
go NSZZ „S”, które odbędzie się 
11 maja o godz. 17 w Polskiej Fil-
harmonii Bałtyckiej na Ołowiance 
w Gdańsku. Przypominamy, że 
dla każdej organizacji przewidzia-
no po 2 wejściówki. Związkowcy 
z Gdańska i Sopotu mogą je od-
bierać w sekretariacie ZRG NSZZ 
„S” w siedzibie „S”, natomiast po-
zostałe osoby w siedzibach swoich 
oddziałów terenowych. Zaprosze-
nia przysługują także wszystkim 
delegatom na regionalne WZD. 
Tradycyjnie podczas spotkania 

czeka na nas nie tylko merytorycz-
na dyskusja i rozstrzygnięcie kon-
kursu dla najlepiej rozwijających 
się organizacji, ale także rozrywka 
na najwyższym poziomie. W tym 
roku Orkiestra Symfoniczna Pol-
skiej Filharmonii Bałtyckiej przygo-
towała dla związkowców koncert 
„Wielkie hity srebrnego ekranu”. 
Partnerem głównym koncertu jest 
Lotto. 

Spotkajmy się 11 maja

W roku 2015 na naszym spotkaniu w filharmonii zagrał zespół 
Contra Mundum.

Uczniowie z Chojnic i Kartuz 
zostali laureatami wojewódzkie-
go etapu IV edycji Olimpiady Soli-
darności. Wspólnie utworzą trzy-
osobową reprezentację Pomorza, 
która weźmie udział w uroczy-
stym finale 7 i 8 czerwca 2017 r.

w Centrum Historii Zajezdnia we 
Wrocławiu. Laureaci otrzymają 
indeksy na uniwersytety (War-
szawski, Wrocławski, Jagielloński 
i Gdański), bony na publikacje IPN 
i stypendia naukowe.

Więcej...>>

Olimpiada „Solidarności”

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/olimpiada-solidarnosci-kto-odbierze-indeks

	Przycisk1184: 
	Przycisk1195: 
	Przycisk1197: 
	Przycisk1198: 
	Przycisk1200: 
	Przycisk8010: 
	Przycisk1052: 
	Przycisk1199: 


