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30,5 miliona
Tylu Polaków jest uprawnionych do głosowania w wyborach prezydenckich. Lokale 
wyborcze będą otwarte w niedzielę 10 maja br. w godzinach 7 – 21.
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Strajk w Niemczech
Do 10 maja ma trwać strajk 

maszynistów Deutsche Bahn roz-
poczęty 5 maja. Protest zorgani-
zował związek zawodowy GDL 
w odpowiedzi na fiasko rozmów
z władzami niemieckich kolei ws. 
nowego układu zbiorowego pra-
cy. Niemieccy maszyniści walczą 
m.in. o 5 proc. podwyżkę wyna-
grodzeń. Więcej...>>

Tylko dla mężczyzn
Pierwsza na terenie Archi-

diecezji Gdańskiej Męska Droga 
Krzyżowa odbędzie się w sobo-
tę 9 maja o godz. 16 w Kalwarii 
Wejherowskiej. Wcześniej o godz. 
15 odprawiona zostanie msza św. 
w Kolegiacie pw. Trójcy Świętej w 
Wejherowie. Na oba nabożeństwa 
zaprasza Zakon Rycerzy Kolumba.
Więcej:...>>

Plac Wolnej Polski
Taką nazwę od 2 maja br. 

nosi plac przed Urzędem Miasta 
w Gdyni. Inicjatorem tej zmiany 
był poseł Janusz Śniadek, który 
argumentował, że z uwagi na hi-
storyczny aspekt oraz lokalizację 
pomników Ofiar Grudnia 1970
i Marszałka Józefa Piłsudskiego 
miejsce to stanowi szczególne 
miejsce afirmacji wartości patrio-
tycznych. Więcej...>>

Spotkanie „S” w Gdyni
Oddział NSZZ „S” w Gdyni 

kontynuuje zwyczaj organizowa-
nia spotkań plenarnych przedsta-
wicieli organizacji związkowych 
na terenie poszczególnych zakła-
dów pracy. Tym razem był to Port 
Gdynia, a jednym z tematów były 
problemy, z jakimi borykają się na 
co dzień pracownicy portowych 
firm. Więcej...>>

Byle jaka praca
Aż 51 proc. Polaków wyko-

nuje pracę niezgodną ze swoim 
wykształceniem. W wyuczonym 
zawodzie pracuje tylko 32 proc. 
z nas – wynika z badania portalu 
regiopraca.pl.
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„Solidarność” popiera 
Andrzeja Dudę 

W zamian za realizację związ-
kowych postulatów NSZZ „Solidar-
ność” oficjalnie poparła kandydata
PiS w wyborach prezydenckich. 
Umowa programowa zawarta 
5 maja przez Komisję Krajową 
i Andrzeja Dudę (zobacz umowę) 
zobowiązuje go do działań na rzecz 
obniżenia wieku emerytalnego, 
ograniczenia tzw. umów śmiecio-
wych i wzmocnienia dialogu spo-
łecznego. Komisja Krajowa zaapelo-
wała do członków i sympatyków „S” 
oraz innych central związkowych do 
głosowania na Andrzeja Dudę.

– Wybory prezydenckie to nie 
wybory partyjne, ale obywatelskie. 
To jest spotkanie historyczne, bo po 
raz pierwszy jako Komisja Krajowa 
podpisaliśmy umowę programową 
zbieżną z naszymi postulatami. An-
drzej Duda chce ją realizować i to 

Już w czerwcu rozpoczną się 
obchody przypadającej w tym 
roku 35 rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność”. Wstępny program 
uroczystości był jednym z tema-
tów posiedzenia Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „S” 5 maja. 
W ramach obchodów 27 czerwca 
odbędą się uroczystości w Rumi, 
a 29 czerwca w Filharmonii Bałtyc-
kiej w Gdańsku zaplanowano uro-
czyste spotkanie przedstawicieli 
organizacji związkowych Regionu 
Gdańskiego, które tym razem bę-
dzie poświęcone nie tylko podsu-
mowaniu minionego roku, ale tak-
że jubileuszowi 35-lecia.

W ramach rocznicy wręczone 
zostaną również wyróżnienia dla 

jest dla nas najważniejsze – mówi 
szef „S” Piotr Duda.

– Umowa podpisana przez 
Związek z Andrzejem Dudą za-
wiera główne elementy programu 
„S”, opracowanego na naszych 
ostatnich zjazdach delegatów 
oraz deklarację spełnienia postu-
latów, których realizacji domaga-
my się w naszych akcjach prote-
stacyjnych. Mamy świadomość, 
jakie są konstytucyjne możliwości 
prezydenta. Jednak Andrzej Duda 
zapewnił nas, że treści zawarte 
w umowie będzie traktował jako 
pierwsze do zrealizowania, a on, 
w przeciwieństwie do obecnego 
prezydenta, nie będzie li tylko no-
tariuszem poczynań rządu – ko-
mentuje Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S”.

Więcej...>>

Jubileusz Związku
osób szczególnie zasłużonych dla 
Związku. Wnioski można składać 
do 31 maja poprzez organiza-
cje zakładowe i sekcje. – Chcemy 
uhonorować szczególnie te osoby, 
które jeszcze nie otrzymały żad-
nych wyróżnień – mówi Wojciech 
Książek, członek prezydium ZRG. 
Kolejnym punktem obchodów bę-
dzie uroczyste posiedzenie ZRG 31 
sierpnia, połączone z wręczeniem 
stypendiów dla zdolnej młodzieży. 
W Gdańsku (29 sierpnia na pl. So-
lidarności) odbędą się także ogól-
nopolskie obchody organizowane 
przez Komisję Krajową. 
Więcej...>>
Na 2 stronie apel o wpłaty na 
Fundusz Stypendialny

WAŻNE POPARCIE
Poparcie 
„Solidar-
ności” dla 
prezydenckiej 
kandydatury 
Andrzeja 
Dudy ma 
szczególny 
wydźwięk 

dzięki swojej formule. Podpi-
sanie takiego porozumienia 
na piśmie jest wyjątkowym 
wydarzeniem, które przebiło 
się medialnie, co samo w sobie 
w polskiej rzeczywistości jest 
trudne i ma ogromną wartość.
To porozumienie podkreśla  
dużą zbieżność programową 
między Prawem i Sprawie-
dliwością a „Solidarnością”. 
Można śmiało powiedzieć, 
że PiS jest współczesnym 
reprezentantem politycznym 
ideałów i przesłania Sierpnia 
1980. Zwłaszcza w obszarze 
polityki społecznej i rynku 
pracy programy PiS i „S” są 
niemalże identyczne. Mowa 
m.in. o przywróceniu niższego 
wieku emerytalnego czy prze-
strzeganiu prawa pracy oraz 
konstytucyjnej zasady ochrony 
pracy, co zostało zdemolowa-
ne w ostatnich latach.
W kontekście tej zbieżności 
programowej poparcie „S” dla 
Andrzeja Dudy jest całkowi-
cie naturalne. Trzeba zrobić 
wszystko, aby kandydat PiS 
wygrał wybory prezydenckie, 
inaczej grozi nam kontynuacja 
obecnej szkodliwej polityki.
Bronisław Komorowski, jeśli 
zostanie wybrany, z pewnością 
będzie barierą dla rozwoju 
Polski. Pamiętajmy, że wbrew 
temu co się często powtarza, 
prezydent w Polsce ma bardzo 
wiele możliwości, zwłaszcza 
jeśli ma za sobą poparcie 
większości parlamentarnej. 
A na uzyskanie takiej przez 
obóz PiS jest szansa już 
jesienią. Rola prezydenta jest 
też kluczowa w sytuacji, gdy 
większość parlamentarna ma 
niewielką przewagę w Sej-
mie. Wówczas bardzo trudno 
odrzucić prezydenckie weto. 
Dlatego głosujmy na Andrzeja 
Dudę!

Janusz Śniadek

Naszym
ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-poprze-andrzeja-dude-po-podpisaniu-wspolnej-umowy-programowej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/posiedzenie-zrg-o-poparciu-dla-andrzeja-dudy-zadecyduje-krajowka
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/niemieckie-pociagi-stanely
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/meska-droga-krzyzowa-w-wejherowie
http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/dokumenty/file_2.pdf
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/plac-wolnej-polski-w-gdyni
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotkanie-gdynskich-zwiazkowcow


KRZYSZTOF MALISZEWSKI, OZ NSZZ „S” 
w FEDERAL MOGUL BIMET SA, wydziałowy 
społeczny inspektor pracy

– Przede wszystkim „Solidarność” wspiera pracow-
ników i stoi na straży przestrzegania ich praw. Umoż-
liwia realizację różnych pracowniczych przedsięwzięć. 
Jeżeli nie ma związków, pracodawcy kierują się wy-

łącznie własnymi korzyściami, czasem postępując nawet niezgodnie 
z prawem. Związki muszą być prężne i nie pozwalać na to.

CYTAT tygodnia

Nie wyobrażam sobie polskiego pracownika, 
który będzie głosował na kandydatów, którzy 

podpisali się pod podwyższeniem wieku 
emerytalnego i innymi przepisami, które 

ich krzywdzą.

Piotr Duda 
przewodniczący  

NSZZ „Solidarność” 
5 maja 2015 r.

ZAPYTAJ prawnika

SPÓŹNIONY PIT

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?
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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

WIOSNA STRAJKÓW

Otrzymaliśmy już pierwsze 
zdjęcia w naszym patriotycznym 
facebookowym konkursie ogłoszo-
nym z okazji Dnia Flagi (przypada-
jącym 2 maja) i Święta Konstytucji 
3 Maja. Aby wziąć w nim udział, 
należało powiesić biało-czerwoną 
flagę w widocznym miejscu, a na-
stępnie zrobić jej zdjęcie i zamie-

Przyślij zdjęcie flagi

ścić je w komentarzu na naszym 
facebookowym profilu lub wysłać
mailem na adres region@solidar-
nosc.gda.pl.

Jeżeli mają Państwo takie zdję-
cia, czekamy na nie do piątku 
8 maja br. Wśród przysyłających 
rozlosujemy nagrody książkowe.
Obejrzyj zdjęcia...>>

Apel: pomóżmy młodzieży!
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Przed nami rozstrzygnięcie XIII już edycji Funduszu Stypendialnego 
im. NSZZ „S” Regionu Gdańskiego. Powołaliśmy go w 2002 r. Przed 
trzema laty zadania Funduszu formalnie przekazano Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy. Nie zmienia się jednak zasadniczy cel: 
chęć pomocy młodym ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do wy-
boru jak najlepszej drogi edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwestycji 
w przyszłość jak dobra edukacja.
W imieniu Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „S” w Gdańsku 
zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłatę na jego konto. Środki są 
gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy: 
71 1500 1025 1210 2010 1804 0000 z dopiskiem „Fundusz Stypendial-
ny” oraz informacją, kto wpłaca. Wpłat mogą dokonywać m. in. insty-
tucje, zakłady pracy, organizacje związkowe, osoby prywatne. Jedno 
stypendium to 1200 zł brutto. Tegoroczny finał – wręczenie stypendiów
odbędzie się 31 sierpnia. Wnioski stypendialne składa się do 20 lipca.
Wojciech Książek, Przewodniczący Kapituły Funduszu
Krzysztof Dośla, Przewodniczący ZRG NSZZ „S”

Polska i Grecja to dwa najgorsze 
miejsca dla życia osób starszych 
(od 55 do 74 roku życia) w Unii 
Europejskiej – wynika z indeksu 
starzenia się (AAI) opracowanego 
na podstawie badania czterech 
dziedzin życia – poziomu zatrud-
nienia, uczestnictwa osób starszych 
w życiu społeczeństwa, samodziel-
nego życia w zdrowiu i bezpieczeń-
stwie oraz możliwości i warunków 

NA SMUTNO: Ciężka dola seniora

sprzyjające aktywnemu starzeniu 
się. Najlepiej pod tym względem 
w Unii Europejskiej prezentują się 
Szwecja, Dania i Holandia. Greckim 
seniorom trudną sytuację życiową 
rekompensuje w części piękna po-
goda. Polskim nierzadko pozostaje 
dokładanie z niskich emerytur do 
budżetów rodzinnych dzieci i wnu-
ków… Więcej...>>

Falę społecznych protestów 
rozpoczął 24 kwietnia 1988 r. 
strajk komunikacji miejskiej 
w Bydgoszczy, który miał charak-
ter ekonomiczny i związany był 
m.in. z wprowadzoną podwyżką 
cen. Dwa dni później ogłoszono 
strajk w krakowskiej Nowej Hucie. 
Tu poza postulatami płacowymi 
protestujący zażądali przyjęcia 
do pracy zwolnionych działaczy 
„Solidarności”. 29 kwietnia za-
strajkował kombinat w Stalowej 
Woli. Atmosferę napięcia w kraju 
zwiększyły niezależne demonstra-
cje pierwszomajowe.

2 maja 1988 r. ogłoszono strajk 
w Stoczni Gdańskiej. Stoczniowcy 
obok postulatów ekonomicznych 
żądali legalizacji „Solidarności”. 
W czasie majowych strajków ak-
tywni byli również studenci. Nie-
zależne Zrzeszenie Studentów 
zorganizowało m.in. wiece w Kra-

kowie, Warszawie i Wrocławiu 
oraz strajk solidarnościowy uczel-
ni w Gdańsku.

W dniu rozpoczęcia strajku 
w Stoczni Gdańskiej Krajowa 
Komisja Wykonawcza NSZZ „S” 
wydała oświadczenie popierające 
żądania strajkujących. Podobne 
stanowisko zajęła konferencja 
plenarna Episkopatu Polski, obra-
dująca 2 i 3 maja 1988 r. na Jasnej 
Górze. Kościół podjął się mediacji. 
4 maja do Nowej Huty i Stoczni 
Gdańskiej przybyli przedstawiciele 
Episkopatu. W Krakowie mediato-
rzy nie osiągnęli niczego. W nocy 
z 4 na 5 maja nastąpiła brutalna 
pacyfikacja huty przez oddziały
ZOMO. Strajk w Stoczni Gdańskiej 
zakończył się 10 maja, także bez 
porozumienia. Główny postulat 
protestujących, ponowna legali-
zacja „Solidarności”, nastąpiła rok 
później.

Honorowy obywatel

Ksiądz prałat Henryk Jankow-
ski został pośmiertnie wyróżniony 
tytułem Honorowego Obywatela 
Starogardu Gdańskiego. Decyzję 
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Niezłożenie w terminie roczne-
go zeznania podatkowego stano-
wi wykroczenie, które zagrożone 
jest karą grzywny. Istnieje sposób 
uwolnienia się od tego ryzyka.

Rozwiązaniem dla spóźnial-
skich może być złożenie wraz 
z opóźnionym zeznaniem zawia-
domienia o możliwości popeł-
nienia czynu zabronionego. Takie 
zawiadomienie, zwane czynnym 
żalem, polega na zwięzłym opi-
saniu popełnionego czynu wraz 
z podaniem przyczyny jego popeł-
nienia. Jego złożenie wyklucza ka-
ralność wspomnianego wykrocze-
nia. Zawiadomienie będzie jednak 
skuteczne tylko do momentu, kie-
dy urząd nie uzyska udokumento-
wanej wiadomości o niezłożeniu 

zeznania 
w  t e r m i -
nie z innego 
źródła. Trudno 
zakładać, aby taką 
wiadomość można 
było uzyskać w ciągu kil-
ku dni od terminu złożenia 
zeznania, gdyż zeznanie może 
zostać nadane pocztą. Należy 
jednak uwzględnić, iż złożenie ze-
znania podatkowego z czynnym 
żalem z większym opóźnieniem 
naraża na możliwość poniesienia 
kary. Zawiadomienie powinno być 
złożone w formie pisemnej albo 
przekazane ustnie do protokołu.

Stan prawny na 6.05.2015 r.
Łukasz Sulej 

w tej sprawie jednogłośnie pod-
jęła 29 kwietnia Rada Miasta. Ini-
cjatorzy wyróżnienia podkreślali, 
że urodzony w stolicy Kociewia 
kapelan „Solidarności” większość 
życia spędził w Gdańsku, jednak 
nigdy nie zapomniał o rodzinnym 
mieście, wspierał wiele starogardz-
kich inicjatyw. Ksiądz prałat Henryk 
Jankowski jest także Honorowym 
Obywatelem Miasta Gdańska.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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