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WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

1500

Tyle szkół, przedszkoli, burs i młodzieżowych schronisk chce zlikwidować polski rząd.
To jeszcze nie ostateczna liczba.

Bądźmy SILNI!

Naszym
ZDANIEM

Kilkaset osób zgromadziło
się 2 marca przed siedzibą Zarządu Morskiego Portu Gdańsk,
gdzie odbyła się pikieta pracowników portu oraz członków „S”
w związku ze zmianami w portowej ochronie przeciwpożarowej.
Obecni byli przedstawiciele ZRG
z przewodniczącym Krzysztofem
Doślą, Romanem Kuzimskim i Stefanem Gawrońskim, delegacje
oddziałów Regionu Gdańskiego,
a także portowcy z Gdyni.

Nie kupuj w niedziele

„W niedziele nie robię zakupów”
– pod takim hasłem odbywała się
w niedzielę (4 marca) w wielu miastach Polski akcja „Solidarności”,
która miała zwrócić uwagę klientów
sklepów na sytuację pracowników
handlu. W Gdańsku działacze „S”
byli m.in. przed sklepem Real na ul.
Kołobrzeskiej. Rozdawali kupującym
ulotki przypominające, że „Dzisiaj
niedziela, a mama znowu w pracy”.

Bronili TV Trwam

Około 10 tys. osób brało udział
w niedzielę 4 marca w Krakowie
w marszu poparcia dla TV Trwam.
Domagali się wolności mediów i zapewnienia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji fundacji Lux Veritatis dostępu do platformy cyfrowej.

XIII WZD RG NSZZ „S”

XIII Walne Zebranie Delegatów
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odbędzie się 29 maja
2012 r. w siedzibie ﬁrmy „FAMOS”
w Starogardzie Gdańskim - zdecydował tak 5 marca br. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

8 marca – życzenie kobiet

„Z okazji Dnia Kobiet życzę sobie zachowania obecnego wieku
emerytalnego” - takiej treści maile
będą rozsyłać do premiera i prezydenta panie z „S”. Na pomysł
wpadły członkinie Regionalnej
Sekcji Kobiet Ziemi Łódzkiej NSZZ
„S”. Do udziału w niej zapraszają
wszystkie członkinie związku.

FOT. OLGA ZIELIŃSKA

Pikieta w gdańskim porcie

Powołanie w każdej komisji
zakładowej i oddziałach organizatorów do pozyskiwania nowych
członków związku, zorganizowanie cyklu szkoleń na ten temat to
tylko niektóre propozycje działań
ZRG NSZZ „S”, który odbywał się
5 marca w Gdańsku, do realizacji
Uchwały programowej „Razem
bezpieczniej”.
– W każdym zakładzie, gdzie
istnieje już „Solidarność” powinno
się dążyć do tego, aby liczba członków wynosiła minimum 50 proc.
zatrudnionych – mówił Krzysztof
Dośla, przewodniczący ZRG.
Jacek Rybicki, członek Prezydium ZRG natomiast podkreślał
konieczność
zaangażowania
wszystkich członków „S” w rozwój związku. – Nie rozwiniemy
związku siłami jedynie działu Organizacji i Rozwoju – mówił Jacek
Rybicki podczas posiedzenia ZRG.
– Trzeba przeanalizować, dlaczego są zakłady pracy, w których
pracuje np. 5 tysięcy ludzi, a do

„Solidarności” należy tylko 150
osób. Takich zakładów jest wiele. Musimy się zastanowić, jak to
zmienić.
O technikach
pozyskiwania
nowych członków związku mówił
z kolei Janusz Zabiega, kierownik Działu Szkoleń KK. – Przede
wszystkim trzeba wyjść do ludzi
– mówił Zabiega. – Musimy dotrzeć do pracownika bezpośrednio, stanąć z nim twarzą w twarz.
Możemy to skutecznie tylko wtedy przeprowadzić, jeśli będzie
to w realizowane w czasie, który jemu odpowiada, w miejscu,
w którym czuje się bezpiecznie.
Bo wtedy ludzie się otwierają.
I ważna uwaga, trzeba to przeprowadzić zanim zrobi to dyrektor czy kierownik, nim zdążą zastraszyć pracowników. Praca nad
pozyskaniem nowych członków
musi stać się priorytetem działań
wszystkich ludzi „Solidarności”,
bo tylko duża liczebność związku
stanowi o jego faktycznej sile.

35 dni PIKIET

Zarząd Regionu Gdańskiego
ocenił wynik działań „Solidarności” po złożeniu przez przewodniczącego KK Piotra Dudę na ręce
marszałek Sejmu podpisów pod
inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie podwyższenia
wieku emerytalnego. Uznano, że
konieczna jest promocja rozwiązań proponowanych przez „Solidarność”, a przede wszystkim
brak zgody na propozycję rządowych zmian.
Obecny na posiedzeniu ZRG
poseł Janusz Śniadek stwierdził,
że to najbardziej antyspołeczna

reforma premiera Tuska. – Polityka
PO w tym zakresie to zwieńczenie
działań mających doprowadzić do
podziału na Polskę A i Polskę B.
PO nie chce uderzyć w najbogatszych, nie chce zlikwidować szarej
strefy. To reforma dla bogatych
– mówił Śniadek.
Gdańska „S” proponuje zorganizowanie pikiety ciągłej pod
Kancelarią Premiera Rady Ministrów w Warszawie. Miałaby ona
trwać począwszy od 19 marca
przez 35 dni. Każdy dzień protestu byłby prowadzony przez inny
region.

Kilkakrotnie miałem
okazję przekonać się, jak
potrzebny jest
nasz Związek
ludziom. I to
na co dzień
– kiedy trzeba było zadbać
o wynagrodzenia,
warunki
pracy czy po prostu występować jako swoisty adwokat
w indywidualnych sprawach
członków Związku. Ale także
w sytuacjach trudnych, niemal
ekstremalnych toczącego się
sporu w zakładzie pracy, akcji
protestacyjnej, strajku czy realizowanych zwolnień pracowników. W każdym działaniu,
często niezauważalnym, jak
choćby trudne sprawy, negocjacje nad porozumieniem czy
poprzez funkcjonowanie społecznych inspektorów pracy,
widziałem, jak Związek pomaga pracownikom, poprawiając
ich sytuację w zakładzie czy
chroniąc ich miejsca pracy.
Wiem, jak wielu członków
Związku korzysta z pracy naszych prawników, jak wiele
spraw w postępowaniach sądowych wygrywamy. Wiem, że
Związek to wielokrotnie jedyna
możliwość i szansa pomocy
w rozwiązaniu wydawałoby się
nierozwiązywalnych problemów
indywidualnych czy zbiorowych.
Związek to nasza siła, nasza gwarancja, nasze ubezpieczenie.
Nie dajmy się zastraszyć
(niech ktoś tylko odważy się
założyć/wstąpić do Związku!)
ani zwieść obietnicom (po co
wam związek?, przecież macie
to, co chcecie). Te bowiem zbyt
często bez związkowej kontroli
okazują się obietnicami pustymi, a groźby nie poskutkują,
jeśli będzie nas wielu.
Niech najbliższe miesiące tu,
w Regionie Gdańskim, gdzie
rodziła się „Solidarność”, będą
okresem intensywnego działania
nas wszystkich na rzecz rozwoju
Związku. Dotyczy to każdego
z nas. Rozmawiajmy z koleżankami i kolegami, uczestniczmy
w szkoleniach, czytajmy związkowe media – nie stójmy z boku!
Naprawdę – razem bezpieczniej!
Krzysztof Dośla
Więcej znajdziesz w dodatku
„Warto należeć do «Solidarności»”, „Magazyn Solidarność”, 2/2012...>>

Dlaczego należę do
„SOLIDARNOŚCI”?

ANDRZEJ WOJEWODA, wiceprzewodniczący
KZ NSZZ „S” w Pomorskim Centrum
Traumatologii w Gdańsku

– „Solidarność” powstawała razem z moim wchodzeniem w świat zawodowy. Decyzja o wstąpieniu do
związku była świadoma. W tym samym czasie, w 1980
r. zawarłem związek małżeński. Tak więc po ponad trzydziestu latach jestem członkiem dwóch związków. I jestem z tego bardzo
dumny. „S”, mimo że przybierała różne twarze, zawsze była i jest przykładem działań społecznych. Tu zawsze mówi się prawdę i słucha innych.

HISTORIA tak było

Wydarzenia MARCOWE
Od 8 do 23 marca 1968 r. odbyły się demonstracje studenckie
m.in. w Warszawie, Gdańsku,
Krakowie, Łodzi, Toruniu i Poznaniu. Bezpośrednią przyczyną zajść
była manifestacja studentów pod
pomnikiem Adama Mickiewicza
w Warszawie 30 stycznia 1968 r.
Studenci protestowali przeciwko
zdjęciu przez cenzurę spektaklu
„Dziady” w reżyserii Kazimierza
Dejmka, granego w Teatrze Narodowym w Warszawie. Podczas
demonstracji
interweniowała
milicja, aresztując 35 studentów. Kilku zostało relegowanych
z Uniwersytetu Warszawskiego.
8 marca na UW odbył się wiec

w obronie zwolnionych studentów, a następnego dnia wiec
solidarnościowy na Politechnice
Warszawskiej.
Do działań studenckich przyłączył się Związek Literatów Polskich.
Na nadzwyczajnym posiedzeniu
ZLP przyjęto rezolucję, w której potępiono politykę kulturalną w PRL,
żądano zniesienia cenzury i przywrócenia swobody twórczej.
19 marca I sekretarz KC PZPR
Władysław Gomułka potępił antyradzieckie aluzje zawarte w „Dziadach” oraz antysocjalistyczne
działania studentów. Po tych wydarzeniach Polskę opuściło ok. 20 tys.
osób pochodzenia żydowskiego.

CYTAT tygodnia

ZAPYTAJ prawnika

Ten rząd nie chce ani podatku bankowego,
ani podatku od wielkich sieci hipermarketów,
ani niczego, co uderzy w wielkie grupy
kapitałowe zewnętrzne i wewnętrzne.

EMERYTURY
nie można cofnąć
ani obniżyć

Przepis ustawy emerytalnej pozwalający organom rentowym
weryﬁkować z własnej inicjatywy i w każdym czasie decyzję,
aby cofnąć emeryturę lub rentę
albo je obniżyć jest niezgodny
z konstytucją – orzekł wyrokiem z dnia 28.02.2012 r.
Trybunał Konstytucyjny.
Z wnioskiem w tej sprawie
zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o art. 114 ust. 1a
ustawy z 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych. Pozwalał on ZUS
zmniejszyć wysokość emerytury
czy renty, a nawet pozbawić tego
świadczenia, jeśli po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej prawo
do niego okaże się, że dowody,
na których decyzja była oparta,

Jarosław Kaczyński
„Tygodnik Solidarność”11/2012

nie dawały podstaw do
przyznania emerytury lub
renty albo do ustalenia takiej
ich wysokości. ZUS mógł więc
w każdym czasie, nawet po wielu
latach, zweryﬁkować decyzję i tylko wskutek odmiennej oceny tych
samych dowodów, na których była
oparta, pozbawić emeryta czy rencistę środków do życia.
Trybunał Konstytucyjny zgodził
się z rzecznikiem, że art. 114 ust.
1a ustawy emerytalnej jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego
przez nie prawa wynikającą z art.
2 oraz art. 67 ust. 1 konstytucji.
Trybunał zwrócił uwagę, że odebrane świadczenia po latach jego
pobierania może uniemożliwić
staranie się o inne świadczenie.
Maria Szwajkiewicz

PORADY DLA SKARBNIKÓW

Na SMUTNO

Nasz PKB to TYLKO 2,9 PROC. Unii
1,52 bln zł – to wartość PKB w
całym 2011 r. według wstępnych
danych GUS. Wzrósł w ciągu roku
7,6 proc. Choć nominalny PKB
przekroczył symboliczne 1,5 bln zł
to na jego realny wzrost przypadło 4,3 proc. Pozostałe 3,3 proc.
wynikało niestety ze wzrostu cen
w gospodarce.
To troszkę więcej niż prognozowało Ministerstwo Gospodarki
i ekonomiści i dlatego poziom dopuszczalnego zadłużenia państwa

był nieco większy niż wcześniej
zakładano (55 proc. z 1,5 bln zł to
837,5 mld zł).
Ale niestety mimo niższego
wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro niż w Polsce nasz
udział w PKB w stosunku do eurolandu i całej Unii Europejskiej
nadal jest niski. 3,9 proc. – to
nasz nominalny PKB w stosunku
do PKB strefy euro. Jeśli chodzi
natomiast o całą Unię Europejską
to jedynie 2,9 proc.

CZY WIESZ, że...
Kobiety CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE uzyskały dopiero w XX wieku. Pierwszym krajem europejskim, który to uchwalił była Finlandia (1906 r.). Zaraz
po odzyskaniu niepodległości dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 28 listopada 1918 r. prawo wyborcze przyznała kobietom Polska; po nas nastąpiło to w USA – w 1920 r. Turcji
w 1924 r., Wlk. Brytanii – 1928 r., czy Włoszech – 1946 r. Dopiero
w 1971 r. prawo wyborcze uzyskały Szwajcarki, a ostatnim krajem
europejskim, który uznał prawa wyborcze kobiet było Księstwo
Lichtensteinu – w 1984 r. Do dziś prawa wyborczego nie mają kobiety w niektórych krajach arabskich.
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CIT-8 NA CITO

Każda władza wykonawcza
jednostki organizacyjnej związku,
posiadająca osobowość prawną,
jest dysponentem jej majątku
i to na niej spoczywa obowiązek
prowadzenia dokumentacji ﬁnansowo-księgowej – tak wynika ze
statutu „S” (zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego i przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego – par. 67.1
statut NSZZ „S”).
Osobą odpowiedzialną za prawidłowe zarządzanie związkowymi pieniędzmi jest skarbnik. Do
jego obowiązków należy kontrola
wpływu składek członkowskich,
wypłata zasiłków statutowych
i zapomóg – zgodnie z uchwałą
nr 5 KZD w sprawie działalności ﬁnansowej. Przy udzielaniu pomocy
członkom związku trzeba pamiętać, żeby uwzględnić ograniczenia
wynikające z ustawy o podatku
dochodowym od osób ﬁzycznych.
Do ważniejszych zadań skarbnika należy przygotowanie projektu preliminarza budżetowego
na dany rok. Skarbnik prowadzi
gospodarkę kasową i czuwa nad
prawidłowym obiegiem dokumentów ﬁnansowych, które należy przechowywać przez pięć
lat. Dokumentację księgową tworzą: dowody księgowe i księgi
rachunkowe. Zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób
prawnych wszystkie organizacje

związkowe posiadające osobowość prawną z mocy prawa zwolnione są z odprowadzania podatków z tytułu swojej działalności.
Ale mają obowiązek składać do
urzędu skarbowego sprawozdanie ﬁnansowe i zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty)
CIT-8 do 31 marca. Skarbników
obowiązuje przede wszystkim
ustawa o rachunkowości oraz
rozporządzenie ministra ﬁnansów
z 15 listopada 2001 r. „w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących
działalności
gospodarczej”. W rozporządzeniu
wymienione są m.in. związki zawodowe, które dzięki temu mają
prawo prowadzić księgowość
w sposób uproszczony. Władza
wykonawcza jednostki organizacyjnej związku powinna przyjąć
również uchwałę w sprawie zasad
rachunkowości obowiązujących
w danej organizacji.
Tematy te poruszamy na szkoleniu skarbników organizowanym
przez Dział szkoleń ZRG. Najbliższe odbędzie się w siedzibie regionu 27 marca. Serdecznie zapraszamy.
Tadeusz Grubich
Jak przygotować
zeznania roczne CIT-8...>>

