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

90 mld zł
Tyle rocznie wyprowadzają z Polski zagraniczne firmy, głównie niemieckie. To wartość 
5 proc. polskiego PKB! – wynika z raportu Global Financial Integrity.iBiS
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Podatek bankowy
4,5 mld złotych ma przynieść 

budżetowi państwa w br. podatek 
od aktywów instytucji finansowych,
popularnie zwany bankowym. Sejm 
uchwalił, że nowa danina w wyso-
kości 0,44 proc. wartości aktywów 
rocznie obejmie banki, SKOK-i, insty-
tucje ubezpieczeniowe i pożyczko-
we. Czyżby koniec „świętych krów” 
w polskiej gospodarce? Więcej...>>

Zmiany w mediach
– Zmiany kadrowe w mediach 

publicznych trzeba przeprowa-
dzić jak najszybciej. Trzeba zwol-
nić grupę tłustych politycznych 
kotów, które przyspawały się do 
stołków – uważa Wiesław Mu-
rzyn, przewodniczący Sekretariatu 
Kultury i Środków Przekazu NSZZ 
„S”, oceniając podpisaną 7 stycz-
nia przez prezydenta tzw. małą 
ustawę medialną. Więcej...>>

Mało miejsc pracy
0,6 proc. wyniósł w Polsce w III 

kw. 2015 r. wskaźnik wolnych 
miejsc pracy, obliczany jako udział 
wolnych miejsc pracy w liczbie eta-
tów ogółem. To drugi najgorszy wy-
nik w Unii Europejskiej (po Łotwie). 
Więcej...>>

Szkolenia w Dovista 
Rozwój Związku i uprawnienia 

organizacji związkowej były głów-
nymi tematami szkolenia dla człon-
ków „S” w Dovista Polska, które 
odbyło się 4 stycznia w Tczewie. 
Związkowcy z Dovisty mogli rów-
nież skonsultować bieżące sprawy 
pracownicze i związkowe. Kolejne 
szkolenie już w lutym. Więcej...>>

Tusku, nie wracaj!
Polacy nie tęsknią za byłym 

premierem – wynika z sondażu 
TNS Polska. Badanych pytano 
o poparcie dla ewentualnych kan-
dydatów w wyborach prezydenc-
kich w 2020 r. Donald Tusk uzbie-
rał zaledwie 9 proc. zwolenników. 
Liderem okazał się obecny prezy-
dent Andrzej Duda z 26 proc. po-
parcia. Więcej...>>
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TRZECH KRÓLI
8002 zł ma wynosić kwota 

wolna od podatku według pro-
jektu ustawy złożonego do Sej-
mu przez prezydenta Andrzeja 
Dudę, który ma być podstawą 
prac parlamentarno-rządowych 
w 2016 r., tak aby wyższa kwo-
ta wolna obowiązywała w roz-
liczeniach podatkowych już od 
stycznia 2017 r. W prezydenc-
kim uzasadnieniu czytamy, że 
„w obowiązującym stanie praw-
nym kwota wolna od podatku 
jest niedostosowana do realiów 
społeczno-gospodarczych”, a jej 
podniesienie „w sposób istotny 
poprawi sytuację ekonomiczną 
osób uzyskujących dochody na 
poziomie uznawanym za mini-
mum socjalne”. Rzeczywiście, 
8002 zł kwoty wolnej od podat-
ku oznaczałoby automatyczne 
podniesienie rocznego dochodu 
każdego Polaka o 900 zł. Osoby 
najmniej zarabiające w ogóle 
nie płaciłyby podatku.

Szacuje się, że podwyższenie 
kwoty wolnej zmniejszy docho-
dy państwa z tytułu podatku PIT 
o 10 mld zł. To dużo, stąd nie 
dziwi, że ze stron rządowych 
słychać zapowiedzi stopnio-
wego dochodzenia do kwoty 
wolnej 8002 zł. Rozłożenie tego 
ciężaru dla budżetu np. na dwa 
lata pozwoliłoby zrównoważyć 
koszty pozytywnymi efektami 
pozostawienia więcej pienię-
dzy (około 20 mld zł rocznie) 
w portfelach obywateli. Więk-
sze dochody oznaczają większą 
konsumpcję (dla państwa więk-
sze dochody z podatku VAT), 
a ta z kolei większą produkcję 
(większe dochody z podatku 
CIT). W końcowym efekcie rosną 
nie tylko dochody budżetowe, 
ale również liczba miejsc pracy. 
Warto zatem wreszcie uwolnić 
kwotę wolną od podatku!

Adam Chmielecki
Cały artykuł w styczniowym  
„Magazynie Solidarność”.

WIĘCEJ  
W PORTFELACH

8 stycznia ukaże się nowy nu-
mer „Magazynu Solidarność”, 
a w nim m.in.:
 Dialog społeczny – nowe 

otwarcie
 Krzysztof Dośla: władza to 

służba
 Moda na patriotyzm gospo-

darczy – rozmowa z Jarosła-
wem Gowinem

 Co nas czeka w 2016 roku?

W imieniu metropolity gdań-
skiego abp. Sławoja Leszka Głó-
dzia i proboszcza Bazyliki św. 
Brygidy ks. prałata Ludwika Ko-
walskiego zapraszamy na kon-
cert świąteczno-noworoczny pt. 

„Święta w pomorskiej rodzinie” 
w wykonaniu Golec uOrkiestra 
w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku 
w niedzielę 10 stycznia o godz. 
16. Wstęp wolny! 

Więcej...>>

KONCERT W ŚW. BRYGIDZIE
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Przypominamy, że do 10 stycz-
nia każda organizacja związkowa 
jest zobowiązana do przedsta-
wienia pracodawcy informacji 
o łącznej liczbie członków tej or-
ganizacji. Taką informację składa 
się zawsze do 10 dnia miesiąca 
następującego po każdym kolej-

nym kwartale. Wskazany przepis 
nie może stanowić podstawy 
żądania udostępnienia imiennej 
listy członków związku. Ujawnie-
nie takiej informacji pracodawcy 
stanowiłoby naruszenie ustawy 
o ochronie danych osobowych. 
Więcej...>>

10 stycznia: ważny termin

Kilkanaście tysięcy osób 
uczestniczyło 6 stycznia w Orsza-
ku Trzech Króli w Gdańsku, który 
przeszedł spod Bazyliki Mariackiej 
pod Złotą Bramę na Długim Tar-
gu. Tam monarchowie i gdańsz-
czanie oddali hołd Dzieciątku 
Jezus. Liczny i barwny pochód 
w święto Objawienia Pańskiego, 
popularnie zwane świętem Trzech 
Króli, od kilku lat staje się nową 
tradycją w całej Polsce. To świa-
dectwo wiary, ale także dowód 

na rosnącą społeczną aktywność 
Polaków. Nawiązał do tego prze-
wodniczący „S” uczestniczący 
w gdańskim orszaku. Piotr Duda 
zaznaczył, że 6 stycznia jest dniem 
wolnym od pracy, w którym moż-
na świętować razem całymi ro-
dzinami, dzięki tym wszystkim, 
którzy swoimi podpisami wsparli 
w 2010 r. inicjatywę obywatel-
ską w tej sprawie, podjętą także 
przez Związek.

Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/koniec-swietych-krow-w-gospodarce-podatek-bankowy-uchwalony
 http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazkowcy-popieraja-zmiany-w-tvp
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/malo-wolnych-miejsc-pracy-w-polsce-najwiecej-w-belgii-niemczech
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szkolenie-dla-zwiazkowcow-z-dovisty
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/golec-u-orkiestra-zagra-koncert-koled-w-bazylice-sw-brygidy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/10-stycznia-wazny-termin-dla-kazdej-organizacji-zwiazkowej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-w-orszaku-trzech-kroli
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polacy-nie-tesknia-za-donaldem-tuskiem-wola-andrzeja-dude


CYTAT tygodnia

Chciałbym życzyć, żeby ten rok był dobry dla nas, żeby był 
rokiem, kiedy rzeczywiście odczujemy poprawę. Myślę 

tu przede wszystkim o domowych budżetach ro-
dzin, bardzo też liczę, że będzie pomoc dla dzieci 

ze strony państwa polskiego. To są oczywiście 
zadania dla władzy i to jest moje zadanie 

i będę czynił wszystko, żeby je jak naj-
lepiej zrealizować, żebyśmy dobrze 

czuli się w swoim kraju.

Prezydent Andrzej Duda 
podczas Orszaku Trzech 

Króli w Warszawie, 
6 stycznia 2016 r.
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HISTORIA tak było

WALKA O MEDIA

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

TOMASZ LIEGMANN, zastępca 
przewodniczącego KZ NSZZ „S” w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Chojnicach

– Istotą działalności związkowej jest pomaganie 
ludziom, wstawianie się za nimi, gdy dzieje im się 
krzywda. Tak rozumiem swoje zadanie, które staram 

się wykonywać najlepiej, jak potrafię. Trzeba to lubić, ponieważ dzia-
łanie w Związku nie przynosi wymiernych profitów. To moja pierwsza
kadencja jako zastępcy przewodniczącego, ale do „Solidarności” należę 
już trzynasty rok.

iBiS NR 1 (252) 7 STYCZNIA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

NOWE 
ŚWIADCZENIE 
ZWIĄZANE 
Z RODZICIELSTWEM
Nowe świadczenie w kwocie  
1 tys. złotych miesięcznie, zwa-
ne rodzicielskim, będą otrzymy-
wać rodzice, którym nie przysłu-
guje zasiłek macierzyński.

Do osób takich należą bez-
robotni, studenci, rolnicy, osoby 
wykonujący pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych i nie 
zgłoszonych do dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego, 
pracownice zatrudnione na pod-
stawie umowy na czas zastęp-
stwa innego pracownika, którym 
umowa uległa rozwiązaniu przed 
dniem porodu (umowy te nie ule-
gają w trybie art. 177 par. 3 k.p. 
przedłużeniu do dnia porodu).

Świadczenie rodzicielskie przy-
sługuje przez okres, przez który 
osoba ubezpieczona ma prawo 
do zasiłku macierzyńskiego, tj. 
przez okres 52 tygodni w przy-

padku urodzenia 
jednego dziecka przy 
jednym porodzie, przy 
dwojgu dzieciach – przez 
65 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie 
to będą mogli otrzymywać także 
rodzice dzieci urodzonych przed 1 
stycznia 2016 r., którzy nie mają 
prawa do zasiłku macierzyńskiego 
– w takim przypadku, świadcze-
nie rodzicielskie będzie im przy-
sługiwało od 1 stycznia 2016 r. do 
ukończenia przez dziecko 1 roku 
życia.

Świadczenie rodzicielskie 
w wysokości 1000 zł miesięcznie, 
nie jest uzależnione od kryterium 
dochodowego i nie podlega opo-
datkowaniu podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych.
Stan prawny na 5.01.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Przekazanie 1 procenta po-
datku na rzecz Pomorskiej Funda-
cji Edukacji i Pracy, której współ-
założycielem jest Region Gdański 
NSZZ „Solidarność”, to prosty 
sposób wspierania ważnych spo-
łecznie celów popieranych przez 
Związek. To m.in. kształcenie 
przyszłych pokoleń i promocja 
„S” wśród młodzieży akademic-
kiej, a także wsparcie specjalnych 
placówek edukacyjnych. Wspo-

magając fundację mamy większe 
szanse, że w przyszłości nasz 1 
procent wróci do nas w postaci 
dobrze wykształconych obywate-
li świadomych roli, jaką w historii 
Polski odegrała „S”. 

Pobierz program kom-
puterowy, który umożliwia 
przygotowanie zeznania PIT 
i przekazanie 1 procenta Po-
morskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy!...>>

Przekaż 1 procent!

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl

Lp. Tytuł szkolenia (miejsce) Data szkolenia

1. Nowelizacja kodeksu pracy 2016 r. 18 stycznia, 17 lutego,  
15 kwietnia

2. Szkolenie zakładowych komisji rewizyj-
nych

21-22 stycznia, 7-8 kwietnia, 
12-13 maja

3. Kształtowanie wizerunku działacza 
związkowego (Jastrzębia Góra)

27-29 stycznia 

4. Prawo pracy i prawo związkowe – cz. 2 
(Jastrzębia Góra)

27-29 stycznia, 23-25 czerwca 

5. Szkolenie skarbników 5 lutego, 22 lutego, 4 marca, 
16-17 czerwca

6. Mobbing 8 lutego, 22 kwietnia
7. Prawo pracy i prawo związkowe – cz.1 10-12 lutego (Jastrzębia 

Góra),  
8-10 czerwca (Gdańsk) 

8. Kodeks pracy 2016 (Jastrzębia Góra) 10-12 lutego 
9. Rozwój związku 18-19 lutego, 16-18 marca,  

1-3 kwietnia 
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 marca, 11 maja
11. Rokowania Zbiorowe 16-18 marca 
12. Szkolenie dla oświaty (Jastrzębia Góra) 1-3 kwietnia 
13. Szkolenie negocjacyjne (Jastrzębia Góra) 17-20 maja 
14. Szkolenie ekonomiczne – analiza sytuacji finan-

sowej przedsiębiorstwa (Jastrzębia Góra)
17-20 maja 

15. Jak sobie radzić ze stresem (Jastrzębia Góra) 23-25 czerwca 

Szkolenia z nowelizacji kodeksu pracy będą również realizowane w od-
działach i biurach terenowych po ustaleniu terminów z ich kierownikami. 
Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Działu Szkoleń.

Zapraszamy na szkolenia
11 stycznia 1999 r. zakładowa 

„Solidarność” w Polskim Radio SA 
weszła w spór zbiorowy z zarządem 
radia i powołała komitet strajkowy. 
Główne postulaty dotyczyły wzrostu 
płac realnych, dyskryminowania nie-
których grup zawodowych oraz nie-
dotrzymania porozumień o zwolnie-
niach grupowych. 13 stycznia 1999 r. 
stanowisko w tej sprawie zajęła Ko-
misja Krajowa NSZZ „Solidarność”. 
W dokumencie czytamy: „Komisja 
Krajowa NSZZ »Solidarność« uważa, 
że polskie media publiczne, zawłasz-
czane przez jedną opcję polityczną, 
nie spełniają swojej podstawowej 
roli informacyjnej. Radio i telewi-
zja zarządzane przez SLD i PSL przy 
współpracy z Unią Wolności zostały 

wprzęgnięte w partyjny system pro-
pagandowy. Prowadzi to nie tylko do 
zafałszowania informacji, ale uderza 
także w samych dziennikarzy mediów 
publicznych, którzy nie mogą w god-
ny sposób wykonywać swojej pracy, 
mającej przecież charakter służby pu-
blicznej. Komisja Krajowa NSZZ »So-
lidarność« zwraca się więc do władz 
AWS o podjęcie zdecydowanych, 
szybkich i skutecznych działań ma-
jących uzdrowić sytuację w Polskim 
Radiu S.A. i Telewizji Polskiej S.A.”. 
Jak widać, historia często zatacza 
koło. Minęło 16 lat i właściwie nic 
się nie zmieniło. Te same środowiska 
polityczne dzierżą władzę w mediach 
publicznych, a propaganda dominu-
je nad uczciwą informacją.

Siedziba Polskiego Radia w Warszawie.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przekazali-swoj-1-procent-podatku-na-pomorska-fundacje-edukacji-pracy
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