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

iBiS 0,5 mln
sk

ró
te

m
sk

ró
te

.
sk

ró
t.

sk
r.

sk
.

NSZ
Z

IN
TE

RN
ET

OW
Y B

IU
LE

TY
N IN

FO
RM

ACYJ
NY „

SO
LID

ARN
OŚC

I” 

RE
GIO

N G
DAŃSK

I

NR 7
 (1

53
) 1

2 L
UTE

GO 20
14

Tyle osób opuściło Polskę w 2013 roku w celu poszukiwania pracy. 

EDUKACJA  
to nie towar

Wybory w „S”  
Stoczni Gdańskiej

8 lutego 2014 w Sali BHP ob-
radowało WZD stoczniowej „Soli-
darności”.  Wybrano 35-osobową 
Komisję Międzyzakładową, na 
czele której stanął ponownie  Ro-
man Gałęzewski. Więcej...>>

Andrzej Kołodziej 
Honorowym 
Obywatelem Gdyni

Andrzej Kołodziej, jeden 
z przywódców sierpniowego straj-
ku w 1980 roku otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Gdyni. 
Uroczyste ogłoszenie nastąpiło 10 
lutego wieczorem, w dniu, w któ-
rym to portowe miasto świętuje 
swoje urodziny, Więcej...>>

Bez pracy
Wg najnowszych szacunków 

Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej stopa bezrobocia w stycz-
niu wyniosła 14 proc. Oznacza 
to wzrost o 0,6 pkt proc. w po-
równaniu z danymi GUS z końca 
grudnia. Więcej...>>

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl

Naszym
ZDANIEM

Wydaje się, że praca cudzo-
ziemców w Polsce jest jeszcze 
zjawiskiem marginalnym. Tak 
można by sądzić po liczbie wy-
danych tzw. zezwoleń na pracę 
– w 2012 roku wydano ich nieca-
łe 40 tysięcy wobec blisko 2137 
tysięcy bezrobotnych. Ciekawe, 
że zezwolenia wydawano niemal 
wszystkim, którzy się po nie zgło-
sili. Czyż w takiej sytuacji może 
dziwić fakt, że lekką ręką wyda-
no zezwolenie 17 osobom bez 
żadnego wykształcenia z Ban-
gladeszu, którzy mieli filetować
ryby, ale trafili do piaskowania ła-
downi w jednej ze stoczniowych 
firm? Odebrano im paszporty
i przetrzymywano w zamknię-
ciu na głodowych racjach ryżu 
niemal w centrum Trójmiasta. 
Oczywiście, nie dostawali żad-
nych pieniędzy – te, wypłacane 
przez zatrudniającą firmę, szły na
poczet tzw. długów za podróż… 
Dopiero po ucieczce dwójki 
z nich sprawę podjęła policja 
i doprowadziła do aresztowania 
wyzyskiwaczy. Ale dla całego ryn-
ku pracy sprawą – przynajmniej 
procentowo – poważniejszą jest 
liczba wydanych tzw. oświadczeń 
o zatrudnienie krótkoterminowe 
obywateli Rosji, Białorusi, Ukrainy. 
Gruzji i Mołdowy – a za chwilę, 
wg informacji Ministerstwa Pracy 
– także Armenii. Od roku 2010 
do połowy 2013 zarejestrowa-
no 733 943 wydane oświadcze-
nia (!) zezwalające na podjęcie 
pracy. Rekordowy był rok 2012, 
w którym wydano ich blisko 
250 tysięcy. Rok 2013 zapewne 
ten rekord pobije. Niemniej dra-
matyczne są dane, które padły 
na konferencji w Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim – 80-90 
proc. pracodawców deklarowa-
ło zawarcie z takim „pracowni-
kiem” umowy cywilnoprawnej, 
a kwota miesięcznej zapłaty za-
czynała się od 200 zł…

Czy w kontekście tych danych 
może dziwić fakt, że mimo wzro-
stu PKB od wielu lat również ro-
śnie w Polsce liczba długotrwale 
bezrobotnych? Aż nie chce się 
wierzyć, ale być może w ten 
sposób wdrażany jest w życie 
tragiczny dla przyszłości naszego 
narodu plan – nasi na zmywak 
do Londynu, a tu tania, spokojna 
i posłuszna siła ze wschodu…

Jacek Rybicki

ZATRUDNIENIE 
PO POLSKU

Jaki jest cel połączenia dwóch 
gdańskich placówek medycznych, 
szpitala Copernicus oraz Szpitala 
Specjalistycznego im. Świętego 
Wojciecha na Zaspie? Jakie będą 
koszty przekształceń, a przede 
wszystkim, jaki te przekształcenia 
będą miały wpływ na sytuację 
pracowników obydwu placówek? 

– Niestety, na żadne z tych py-
tań nie otrzymali konkretnej odpo-
wiedzi związkowcy uczestniczący 
w piątek, 7 lutego w spotkaniu w 
Urzędzie Marszałkowskim. Celem 
spotkania miało być wyjaśnienie 
wątpliwości związanych z plano-
wanym połączeniem dwóch pla-
cówek medycznych. 

W styczniu Zarząd Wojewódz-
twa Pomorskiego zdecydował 
o połączeniu dwóch gdańskich 
szpitali: Copernicusa Podmiotu 
Leczniczego sp. z o.o. oraz Szpita-
la Specjalistycznego im. Świętego 
Wojciecha na Zaspie. Przekształ-
cenie ma polegać na wchłonięciu 
szpitala na Zaspie przez Coperni-
cusa, co doprowadzi do powsta-
nia jednej spółki składającej się 
z dwóch przedsiębiorstw leczni-
czych. Związkowcy uważają, że 
decyzja została podjęta pochop-

nie i bez przeprowadzenia profe-
sjonalnych analiz.

To, co uderza, to tempo prze-
prowadzanych zmian. Jeszcze 
trzy miesiące temu pracownicy 
szpitala na Zaspie przekonywani 
byli przez wicemarszałek Hannę 
Zych-Cisoń, że powinni poprzeć 
przekształcenie szpitala w spółkę. 
Powstała ona faktycznie w grud-
niu ub. roku, a już w styczniu usły-
szeli, że powinni połączyć się ze 
szpitalem Copernicus. – Nie dano 
nam szansy zaistnienia jako spół-
ki – mówią rozżaleni związkowcy 
ze szpitala na Zaspie. – Jak mamy 
wierzyć, że nowa propozycja przy-
niesie korzyści? 
Więcej...>>

Intuicja to za mało,  
aby POŁĄCZYĆ dwa szpitale

Nowoczesna szkoła w Gdań-
sku trafi w ręce prywatnego 
operatora?

Rada Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Gdańskiego wyraża niepokój 
związany z działaniami prezy-
denta Gdańska w sprawie dzier-
żawy nowo budowanej szkoły 
(przewidzianej na co najmniej 
600 uczniów) podmiotowi nie-
publicznemu, który ma być wy-
brany w drodze konkursu – takie 
stanowisko przyjęli związkowcy 
z oświatowej „Solidarności”, za-
niepokojeni, że zgodnie z zapo-
wiedzią nauczyciele nie będą tam 
zatrudnieni na podstawie Karty 
nauczyciela. Związkowcy zwrócili 
uwagę na obejście prawa oświa-
towego, które zezwala na przeka-
zanie szkoły podmiotowi niepu-
blicznemu jedynie szkoły liczącej 
mniej niż 70 uczniów. Ich zda-
niem, może to być precedens wy-
korzystywany przez inne jednostki 
samorządu terytorialnego, pro-
wadzący do prywatyzacji szkol-

nictwa. – Odbywa się demontaż 
edukacji narodowej – ocenia 
Wojciech Książek, przewodniczą-
cy Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego..

Miasto Gdańsk, dysponując 
środkami publicznymi, buduje 
szkołę za 36 milionów złotych 
na ulicy Azaliowej, w dzielnicy 
Kokoszki. Jeszcze przed zakoń-
czeniem budowy, w oparciu o po-
stępowanie konkursowe, zamie-
rza przekazać nieruchomość i jej 
zarządzanie osobie fizycznej lub
prawnej. Zdaniem związkowców, 
miasto Gdańsk podejmuje działa-
nia polegające na likwidacji szkół, 
dla których jest organem prowa-
dzącym.

– To pierwszy taki przypadek 
w Polsce, by nową szkołę prze-
kazać prywatnemu podmiotowi – 
oceniają zgodnie Wojciech Książek 
i Bożena Brauer, przewodnicząca 
KM „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdańsku.
Więcej...>>

Zapytaj o OFE
Zapraszamy przedstawicieli or-

ganizacji związkowych i członków 
NSZZ „Solidarność” na spotkanie 
w dniu 13 lutego 2014 r. o godz. 
14 w Sali Akwen w siedzibie Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
które będzie poświęcone ustawie 
o zmianach w Otwartych Fundu-
szach Emerytalnych i aktualnej 
sytuacji osób ubezpieczonych. 
Spotkanie poprowadzi ekspert, 
prof. dr hab. Marcin Zieleniecki, 
pracownik naukowy Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz Zespołu Prawne-
go Biura Eksperckiego KK.

http://www.pomorskafundacja.org.pl
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/edukacja-nie-towar-nowoczesna-szkola-w-gdansku-trafi-w-rece-prywatnego-operatora/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ministerstwo-pracy-alarmuje-przybywa-osob-bez-pracy/
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CYTAT tygodnia

PŁK. RYSZARD KUKLIŃSKI:  
byłem jednym z was

HISTORIA tak było

Nikt tak nie zaszkodził komu-
nizmowi w ciągu ostatnich 40 lat 
jak Ryszard Kukliński – to słowa 
Williama Caseya, dyrektora CIA. 
Kukliński nawiązał współpra-
cę z wywiadem amerykańskim 
CIA podczas rejsu do Europy Za-
chodniej w 1971 roku. W latach 
1971-1981 Kukliński przekazał na 
Zachód ponad 40 tys. stron doku-
mentów dotyczących Polski, ZSRS 
i Układu Warszawskiego. Doty-
czyły one m.in. planów ZSRS uży-
cia broni nuklearnej, danych tech-
nicznych najnowszych sowieckich 
broni, rozmieszczenia sowieckich 
jednostek przeciwlotniczych na 
terenach Polski i NRD, planów 
wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce i wielu innych. W obliczu 
bezpośredniego zagrożenia de-
konspiracją, Kukliński wraz z żoną 
i dwoma synami uciekł z Polski, 
a z pomocą CIA dotarł do Stanów 
Zjednoczonych na krótko przed 
wprowadzeniem stanu wojenne-
go w Polsce. Trzy lata później, zo-
stał przez sąd wojskowy w War-
szawie zaocznie skazany na karę 
śmierci. Wyrok wobec pułkowni-
ka został uchylony w 1995 roku. 
Ujawniając plany Amerykanom, 
udaremnił potencjalną inwazję Ar-
mii Sowieckiej na Zachód, w któ-

Płk. Ryszard Kukliński w Gdańsku.

rej wyniku Polska zostałaby znisz-
czona. W 1998 roku płk Ryszard 
Kukliński przybył do Polski na 
zaproszenie NSZZ „Solidarność”.  
4 maja spotkał się z władzami 
i pracownikami „Solidarności” 
w Sali „Akwen” w Gdańsku. 
W czasie tego spotkania Kukliń-
ski powiedział te słowa: Jestem 
jednym z was, łączyło nas wiele, 
a dzieliły nas pozycje na których 
znajdowaliśmy się w owym czasie. 
Ciągle to podkreślam, że zmiany 
w Europie, w świecie nie są moją 
zasługą, ale zasługą narodu pol-
skiego, są zasługą „Solidarności’, 
która pod sztandarami biało-czer-
wonymi zburzyła PRL-owską wła-
dzę, z nadania sowieckich władz 
imperialnych. Kukliński zmarł 11 
lutego 2004 w wieku 73 lat. 
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ZAPYTAJ prawnika

PIT: ROZLICZENIE  
ulgi prorodzinnej

Z tzw. ulgi prorodzinnej mogą 
skorzystać nie tylko rodzice, któ-
rzy są małżonkami, ale również 
osoby pozostające w wolnych 
związkach, czy rozwiedzione. 
Przepisy ustanawiające prawo do 
dokonania odliczenia od podatku 
z tytułu wychowywania dzieci nie 
uzależniają bowiem możliwości 
skorzystania z ulgi od stanu cywil-
nego rodzica.

Warunkiem umożliwiającym 
skorzystanie z ulgi prorodzinnej 
jest wykonywanie przez rodziców 
władzy rodzicielskiej. Odliczenie 
przysługuje za każdy miesiąc fak-
tycznego jej wykonywania. O wy-
konywaniu władzy rodzicielskiej 
możemy mówić wtedy, gdy rodzic 
nie został pozbawiony władzy 
rodzicielskiej oraz faktycznie spra-
wuje pieczę nad dzieckiem.

W wyroku WSA w Warszawie 
(sygn. akt VIII SA/Wa 320/11) sąd 
jednoznacznie wskazał, co należy 
uznać za faktyczne wykonywanie 
władzy rodzicielskiej:

Dla nabycia prawa do odli-
czenia konieczne jest w szcze-

gólności wy-
chowywanie 
przez podatnika 
swego dziecka (wy-
konywanie pieczy nad 
osobą dziecka, zarząd 
jego majątkiem oraz re-
prezentowanie dziecka). (...) 
Wykonywanie przez skarżącego 
ciążącego na nim obowiązku 
alimentacyjnego nad małoletnią 
córką nie powoduje, zatem au-
tomatycznie nabycia przez nie-
go prawa do odliczenia.

Rodzic niepozostający w związ-
ku małżeńskim może skorzystać 
z ulgi, jeżeli jego dochody nie 
przekroczyły w roku podatkowym 
kwoty 56 000 zł. Ograniczenie 
dochodowe ma zastosowanie 
wyłącznie do rodziców wykonu-
jących władzę rodzicielską nad 
jednym dzieckiem. Rodzicom wy-
chowującym dwoje i więcej dzie-
ci prawo do ulgi przysługuje bez 
względu na poziom uzyskiwanych 
dochodów.
Stan prawny na 11.02.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

W czasie spotkania w Filharmonii 5 lutego prosiliśmy uczestni-
ków o wypełnianie ankiet z pytaniem: „Dlaczego należę do Solidar-
ności?”. Przedstawiamy kilka wypowiedzi.
Hieronim Furmański
Bo wierzyłem i wierzę, że „Solidarność” to związek, który walczy o do-
bro robotników. Hamując zapędy tych ludzi, którzy deklarowali, że idą 
ze związkiem, tymczasem są jego wrogami. Musimy wytrwać.

Bogusława Głyżewska, FM Bimet SA
„Solidarność” walczy o prawa pracownicze, broni przed zwolnieniami, 
walczy o naszą godność, dzięki „Solidarności” mamy wolną Polskę.

Maria Stukan, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy Sp. z o.o. Gdańsk
„Solidarność” to związek, a w związku łatwiej jest wszystko załatwić, 
łatwiej bronić się i łatwiej walczyć o lepsze życie. Do „Solidarności” 
należę od początku jej istnienia.

BOJKOT Lidla
Przypominamy, że nasz Związek 

zaapelował do swoich członków 
i sympatyków o bojkot w lutym 
sklepów Lidl. To skutek antyzwiąz-
kowych działań polskiego szefo-
stwa niemieckiej sieci handlowej. 
Przypomnijmy, że zakładowa „S” 
zorganizowała wcześniej kilka 
akcji protestacyjnych. Zarząd sie-
ci, by ukrócić protesty, zwolnił 
z pracy za działalność związkową 
szefową organizacji zakładowej. 
Więcej...>>

Ludzie zarabiają mało, wobec tego mało wy-
dają. Firmy nie mają więc po co inwestować 

w nowe fabryki i sklepy, dlatego nasza go-
spodarka rośnie powoli, choć mogłaby 

szybciej. 

prof. Marek Belka 
prezes  

Narodowego  
Banku Polskiego

BEZ SZKOLEŃ ani rusz!
Dział Szkoleń ZRG zaprasza na szkolenia zaplanowane na naj-

bliższe półtora miesiąca (druga połowa lutego i marzec). Dominują-
cym tematem nadal są zasady wyborcze, z których zaplanowanych 
jest najwięcej szkoleń, ale zwracamy uwagę, że nowo wybranym 
przedstawicielom władz związkowych proponujemy szkolenia pod-
stawowe z prawa pracy i prawa związkowego. Nie zapominajmy 
o obowiązkowym rozliczeniu organizacji z fiskusem, którego termin
upływa z końcem marca. Warto aby skarbnicy poznali lub odświeżyli 
sobie zasady sporządzania właściwej deklaracji i załączników.

Terminy szkoleń umieszczone są w harmonogramie szkoleń do-
stępnym w aktualnościach na stronie internetowej Działu Szkoleń 
ZRG. Zapraszamy!

UWAGA, OSZUST. Donald Tusk 
obiecał darmowy podręcznik dla 
pierwszoklasistów. W 2008 obie-
cał laptopy dla gimnazjalistów. 
Czekają do dziś. Dzień bez obiet-
nic to dzień stracony. 
WYDRY GRASIJĄ. Prof. Legutko 
dostał wyrok za użycie określenia 
„rozwydrzeni smarkacze” w stosun-
ku do rozwydrzonych smarkaczy. 
Wyrok wydał rozwydrzony sąd.
PŁEĆ KULTUROWA. Prof. Środa, 
doc. Wtorek powtarzają za jakimś 
Gendere, że płeć nie jest określo-

Jan Pietrzak na spotkaniu  
w Filharmonii 5 lutego

na biologicznie, lecz kulturowo. 
Mniej postępowa część społe-
czeństwa zastanawia się, jak uży-
wać płci pozabiologicznie. 
ZARAZA. Uczeni epidemiolodzy 
ustalili, że najgroźniejszy jest obec-
nie dla zdrowia Polaków wirus pod 
nazwą Arłukowicz. Szczepionki na 
to świństwo jeszcze nie ma. 
SZWAGIER. Jacek Żakowski zała-
twił w sądzie wycofanie jego buzi 
z okładki „Resortowych dzieci”. 
Ma rację, dzieckiem nie jest, jest 
resortowym szwagrem.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bojkot-sposobem-na-wrednego-pracodawce/
http://www.solidarnosc.gda.pl/s6-dzias-szkole/128-oferta-szkole/oferta-szkoleniowa-na-kadencje/
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