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Andrzej dudA
gwarantem zmian

Studiuj w Niemczech
za darmo

W czwartek 7 maja kandydat na prezydenta RP Andrzej Duda podsumował swoją kampanię wyborczą.

Konwencja odbyła się w Reducie Banku Polskiego w Warszawie. Podobne konwencje zorganizowane przez miejscowe
sztaby wyborcze - trwały w tym
samym czasie w 16 miastach
wojewódzkich
W poznańskiej konwencji w
hotelu Ikar licznie zebrani zwolennicy Andrzeja Dudy wysłuchali transmitowanego na żywo

wystąpienia kandydata do najwyższego urzędu w państwie.
Obecny był m.in. przewodniczący wielkopolskiej „S” Jarosław Lange, który powiedział, że
Andrzej Duda jest nie tylko kandydatem PiS, ale również kandydatem Solidarności. Jest
gwarantem zmian korzystnych
dla polskich pracowników.
Przypomniał, że już w marcu

br. Zarząd Regionu Wielkopolska, jako pierwszy w kraju, poparł kandydaturę Andrzeja
Dudy, a 5 maja Komisja Krajowa
NSZZ „S” podpisała z Andrzejem Dudą Umowę programową
dotyczącą postulatów zgłaszanych przez Związek.
J. Lange dodał, że za rządów
obecnej koalicji dialog społeczny został sprowadzony do

poziomu rynsztoka. Odrzucane
były liczne inicjatywy społeczne
i związkowe mimo poparcia dla
nich wielu milionów Polaków.
Działania te są szkodliwe dla
państwa, a we wszystkie z nich
był zaangażowany Bronisław
Komorowski, który podpisywał
wszystkie antyspołeczne, antypracownicze i antyzwiązkowe
ustawy.

„Solidarność” z Andrzejem Dudą
Wybory prezydenckie to nie wybory partyjne. Dlatego Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała umowę programową z
kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą.

Umowa Programowa
zawarta pomiędzy:

kandydatem na urząd Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzejem Dudą
a
Komisją Krajową Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” reprezentowaną przez
przewodniczącego Piotra Dudę
1. Kandydat w wyborach na Prezydenta
RP Andrzej Duda oświadcza, że w przypadku wygrania wyborów i objęcia urzędu
Prezydenta RP, będzie realizował swój program przedstawiony w trakcie kampanii wyborczej, opierający się na czterech filarach:
rodzinie, pracy, bezpieczeństwie i dialogu.
2. W sposób szczególny kandydat w wyborach na Prezydenta RP Andrzej Duda deklaruje, że będzie prowadził politykę
zmierzającą do:

• obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem
pracy,
• zapewnienia rodzinom wychowującym
dzieci dodatkowego wsparcia,
• przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa,
• skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia
wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych, oraz
wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego,
• zapewnienia wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej,
• wycofania antypracowniczych zmian w
kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu pracy
i okresu rozliczeniowego,
• wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia, a także tworzenia
stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem,
• wzmocnienia dialogu społecznego na
szczeblu ogólnokrajowym, branżowym i zakładowym,

• zwiększenia uprawnień obywateli w zakresie referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz obywatelskich wniosków
ustawodawczych, tak aby nie mogły być odrzucane w pierwszym czytaniu.
3. W imieniu Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przewodniczący Piotr
Duda oświadcza, że elementy programu
wyborczego kandydata w wyborach na
Prezydenta RP Andrzeja Dudy wymienione powyżej, są zbieżne z celami programowymi
NSZZ
„Solidarność”
zawartymi w Statucie Związku oraz w
Uchwale Programowej Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarność”.
4. Przewodniczący Piotr Duda oświadcza, że Komisja Krajowa Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” udziela poparcia kandydatowi w wyborach na Prezydenta RP Andrzejowi Dudzie oraz deklaruje, że
zwróci się o poparcie tej kandydatury do
członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” oraz ich rodzin, a także do innych
reprezentatywnych central związkowych.

Zarząd Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność” wraz z Regionalną Sekcją Młodych rozpoczyna zapisy na roczne
bezpłatne studia na niemieckojęzycznej Europäischen Akademie der Arbeit (EAdA) we
Frankfurcie nad Menem w roku
akademickim 2015/2016.
Celem studiów jest wykształcenie kompetencji w zakresie:
prawa pracy, polityki społecznej,
ekonomii i gospodarki, organizacji i zarządzania oraz technik
negocjacji.
Oferta skierowana jest do
osób młodych, zaangażowanych w działalność związkową
lub szeroko rozumianą działalność pro-społeczną, z dobrą
znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie.

Strona niemiecka gwarantuje: internat, stypendium,
ubezpieczenie zdrowotne, pokrycie kosztów podróży w obie
strony.
Zainteresowanych podjęciem
studiów prosimy o nadesłanie
CV w j. niemieckim i polskim do
20 maja 2015 na adres mailowy:
agnieszka.minkowska@solidarnosc.poznan.pl
O przyznaniu stypendium
zadecyduje rozmowa kwalifikacyjna w j. niemieckim i j. polskim.
O dacie i godzinie spotkania,
które odbędzie się w Zarządzie
Regionu powiadomimy e-mailem.
Więcej informacji na temat
EAdA:
www.akademie-derarbeit.de

My na Europejskiej
Akademii Pracy
Nazywamy się Paulina Jaskulska i Renata Ignaszewska.
Pierwsza z nas pochodzi z
okolic Zielonej Góry, a druga
z okolic Leszna.
Dzięki współpracy Regionu
Wielkopolska z Federacją Niemieckich Związków Zawodowych,
otrzymałyśmy
stypendium Europejskiej Akademii Pracy we Frankfurcie nad
Menem, gdzie obecnie przebywamy.
EAdA jest jednostką działającą przy Uniwersytecie Goethego kształcącą działaczy
związków zawodowych.
Nasza przygoda z Akademią rozpoczęła się na początku lipca 2014 r. Wtedy to
obie przyjechałyśmy do Poznania na zaplanowaną wcześniej rozmowę rekrutacyjną z
przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska Jarosławem Lange oraz
dyrektorem EAD-y prof. Martinem Allespachem. Po kilku
dniach od spotkania otrzymałyśmy pozytywne odpowiedzi
i w ten oto sposób 1 paździer-

nika 2014 r. rozpoczęłyśmy
studia na Akademii.
Wspólnie z trzydziestoma
dwiema innymi osobami reprezentującymi niemieckie
związki zawodowe (Ver.di, IG
Metall, EVG, IG BAU, NGG, IG
BCE) oraz firmy takie jak:
Volkswagen
Deutschland,
Daimler AG, H&M, WISAG,
Fraport AG, uczęszczamy na
zajęcia, na których poznajemy
najrozmaitsze zagadnienia
spotykane w działalności
związkowej.
Mowa tu w szczególności o:
mechanizmach funkcjonowania gospodarki w kontekście
możliwości wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, sposobach
obrony
praw
pracowniczych, warunkach
godnej pracy, bezrobociu w
Europie, etyce gospodarczej,
procesach globalizacyjnych,,
zmianach demograficznych,
integracji europejskiej, polityce zdrowotnej i walutowej,
Radach Pracowniczych.
ciąg dalszy na str.2
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Miała być druga Japonia,
a jest…
gorzej niż Kambodża
Minął właśnie sezon rocznych rozliczeń podatku dochodowego. Jak co roku,
każdy Polak mógł przekonać się na własnej skórze, jak w praktyce funkcjonują
polskie przepisy podatkowe.
To, że mamy jedne z najbardziej zawiłych przepisów podatkowych w Unii Europejskiej
– to jedno. Fakt, że państwo,
mimo twierdzeń rządzących
polityków, zamiast ułatwiać i
sprzyjać, utrudnia działalność
przedsiębiorcom – to drugie.
Oto jeden z absurdów
urzędniczej praktyki, skutkujący kuriozalnym sposobem
obciążania firm zawyżonymi
odsetkami. Otóż, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
przedsiębiorca, który zapłacił
grudniową zaliczkę na PIT
jeden dzień po terminie, musi
zapłacić odsetki nie za jeden
dzień, ale nawet za trzy miesiące. Nowe przepisy obowiązują od 2012 roku. Wtedy to
zlikwidowano mechanizm podwójnej zaliczki listopadowej
(ta sama kwota za listopad i
grudzień płacona jednorazowo). Od tej pory zaliczka
grudniowa obliczana jest na
podstawie
rzeczywistych
przychodów i kosztów miesiąca grudnia, a termin jej
płatności przypada na 20
stycznia. Jednocześnie wprowadzono dodatkowy mechanizm, polegający na tym, że
przedsiębiorca nie musi opłacać zaliczki grudniowej, jeśli
do 20 stycznia złoży zeznanie
roczne. Wszystko wyglądało
pięknie. Nowy system miał
być lepszy i bardziej sprawiedliwy. Niestety, przepisy zostały
skonstruowane tak pokrętnie,
że urzędnicy skarbowi znaleźli wkrótce furtkę do skomplikowania procedur na
niespotykaną do tej pory
skalę.
Okazało się bowiem, że nie
każda zaliczka na PIT jest trak-

towana przez fiskusa jak... zaliczka. W nowym stanie prawnym,
opłacenie
zaliczki
grudniowej z najmniejszym
choćby opóźnieniem powoduje bowiem, iż fiskus nie traktuje takiej wpłaty jako zaliczki
na PIT. Według urzędników
skarbowych jako zaliczki mogą
być bowiem traktowane tylko
te wpłaty, które znalazły się na
koncie skarbówki do 20 stycznia. Wszystkie natomiast
wpłaty dokonane po tym terminie są traktowane jako niebyłe. Przedsiębiorca pozbywa
się więc gotówki w kwocie
równej zaliczce grudniowej.
Urząd ignoruje tę wpłatę, gdyż
została ona dokonana dzień po
terminie. Przez kolejne 3 miesiące kwotą tą dysponuje jednak urząd skarbowy. A po
upływie tego czasu odsetki od
tej kwoty musi zapłacić przedsiębiorca na rzecz... urzędu
skarbowego! Płakać czy śmiać
się? Oto jest pytanie.
Mechanizm wyciągania dodatkowych odsetek od przedsiębiorców stosowany jest
przez urzędy skarbowe na terenie całego kraju. Urzędnicy
skarbowi pytani o tę sprawę
przyznają, że mechanizm ten
jest nielogiczny, ale ,,takie dostali wytyczne z Ministerstwa
Finansów”.
Tak samo jest w przypadku
właścicielki wydawnictwa naukowego, której w ubiegłym
roku nie wiodło się zbyt
dobrze. Na koniec grudnia została z zapasem książek w magazynie. Nie dość, że poniosła
koszty związane z wydaniem
książek, to jeszcze stan magazynowy liczy jej się jako dochód
i musiała od wartości książek

odprowadzić podatek. Kolejny
odprowadzi, kiedy książki w
końcu sprzeda i odnotuje przychód.
Nierówno jest też traktowany podatnik, któremu w zeznaniu rocznym podatku
dochodowego wyjdzie niedopłata. W przypadku nadpłaty
Urząd skarbowy ma 3 miesiące
na oddanie nadpłaconego podatku, natomiast podatnik –
jeśli rozliczy się w ostatnim
dniu składania zeznań i ma
niedopłatę – nie ma tego czasu
wcale. Od pierwszego dnia po
złożeniu PIT-u naliczają mu się
karne odsetki.
I jeszcze jedno. Kwota wolna
od podatku. Nie dołujmy się tak
bardzo i nie porównujmy z
Wielką Brytanią, gdzie kwota
wolna od podatku w przeliczeniu na złote wynosi 61 tys. zł.
Powędrujmy do Kambodży,
jednego z najbiedniejszych krajów świata. Tam w lutym br.
premier podniósł kwotę wolną
od podatku do 8640 zł. W Polsce ta suma jest prawie trzy
razy mniejsza i wynosi 3091 zł.
Jeśli nasz dochód jest wyższy
choćby o złotówkę, musimy już
zapłacić podatek. Oznacza to,
że osoby na progu skrajnego
ubóstwa, które miesięcznie zarabiają powyżej 257 zł, muszą
część tej kwoty zwrócić państwu.
Dodajmy jeszcze, że w Kambodży dochód narodowy na
jednego mieszkańca w 2013
roku wyniósł ok.1 tys dol. W
Polsce PKB jest 14 razy większe
(dokładnie to 13648 dol. na
osobę)..
A mieliśmy mieć drugą Japonię…
AD

PROFIT CLUB
NASI PARTNERZY O SOBIE

Acta probant se ipsa
Czyny mówią same za siebie –
tak można w wielkim skrócie
opowiedzieć działania Stanisława Chojeckiego, którego pożegnaliśmy 25 kwietnia na
cmentarzu w Czaplinku (zmarł
17 kwietnia 2015 r. w Niemczech).
Kiedy w 1980 r. w ówczesnym
województwie leszczyńskim zaczęły tworzyć się struktury
NSZZ „Solidarność”, Stanisław
Chojecki urodzony 30 grudnia
1926 r., lekarz stomatolog zatrudniony w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Lesznie,
pracujący w Przychodni Rejonowej w Rydzynie, aktywnie i odważnie włączył się w proces
organizowania struktur związkowych, zakładając „Solidarność” w szpitalu w Lesznie.
Wyniesiony z domu i szkoły
patriotyzm oraz poczucie obowiązku kazały Mu z całego serca
poprzeć i działać w wolnym i
niezależnym Związku.
Na spotkaniu w Rawiczu
przedstawiciele zakładowych
komitetów
założycielskich
NSZZ „Solidarność” z kilku
ośrodków województwa leszczyńskiego doszli do wniosku,
że trzeba utworzyć Międzyzakładowy Komitet Założycielski
NSZZ „Solidarność”, który będzie zalążkiem powołania do
życia Regionu Leszczyńskiego
NSZZ „Solidarność”.
27 października 1980 r. w

Domu Oświaty Zdrowotnej w
Lesznie z 23 komitetów założycielskich z terenu Leszna, Rawicza i Wschowy utworzono MKZ
NSZZ „Solidarność” w Lesznie.
Na jego czele, jako przewodniczący, stanął Stanisław Chojecki
(szczegółowo opisano to w
książce dr Waldemara Handke
pt. „Solidarność Leszczyńska
1980 – 1990”).
Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany w Ostrowie Wlkp. i Głogowie, po
wyjściu przesłuchiwany i nękany przez milicję i SB, bojąc się
o rodzinę postanawia wyemigrować do Niemiec. W roku
1998 wraca do Polski, do Czaplinka. Tu dał się poznać jako
wielki społecznik z duszą orga-

nizatora, działający charytatywnie na wielu płaszczyznach. Organizuje
m.in. koncert
charytatywny swego przyjaciela
Stefana Stuligrosza. Uczestniczy
jako członek, a później wiceprezydent we wszystkich akcjach
międzynarodowej organizacji
„Kiwanis International” z siedzibą w USA, która wspomaga
biedne rodziny i dzieci oraz w
„Stowarzyszeniu Bielawa”.
25 października 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
odznaczył
Staszka
Chojeckiego Krzyżem Wolności
i Solidarności. Sprawiło Mu to
przeogromną radość, którą zechciał wyrazić dzwoniąc do nas
do Leszna, ciesząc się i dziękując za pamięć. Jak wielkim szacunkiem
darzyła
go
społeczność Czaplinka, mieliśmy okazję zobaczyć na pogrzebie Staszka. Władze miasta
i regionu oraz liczne organizacje
społeczne dziękowały Mu w
sposób prawdziwy i szczery. Z
godnością żegnał go sztandar
naszego leszczyńskiego Regionu. Którego był jednym z założycieli.
Dziękujemy Staszku za Twoje
88 lat prawdziwego życia.
Karol Pabisiak
(były przewodniczący Regionu
Leszczyńskiego obecnie
wiceprzewodniczący Regionu
Wielkopolska członek Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”)

Gala boksu na jubileusz
W roku 35-lecia Związku, 16
maja w hali MOSiR-u w Inowrocławiu odbędzie się Gala
Boksu Zawodowego.
Główną atrakcją gali Tymex
Boxing Night będzie przewidziane na 10 rund starcie Damiana Jonaka z Tunezyjczykiem
Ayoub Nefzi. Mimo że to doświadczony bokser zawodowy
specjaliści od boksu nie dają mu
w starciu z Jonakiem dużych
szans. Nasz zawodnik z Tarnowskich Gór, członek NSZZ
„Solidarność” jest obecnym
mistrzem świata WBC i IBC. Ma
32 lata. Dla Jonaka inowrocławska gala będzie dopiero
pierwszym tegorocznym występem. W poprzedniej w ośmiu
rundach pokonał na punkty
Brytyjczyka Bradleya Pryce'a.
Tego wieczoru walczyć będą:
także Ewa Brodnicka, Nikodem
Jeżewski, Michał Żeromiński,
Krzysztof „Skorpion” Cieślak i
Marcin Siwy. Walki pokaże Polsat Sport od godz. 20.00, nato-

miast walka wieczoru z udziałem Damiana Jonaka transmitowana będzie ok. godz. 23.00 w
paśmie otwartym Polsatu.
Damian Jonak od lat promuje
NSZZ „Solidarność” występując
w ringu z logo Związku na plecach.

Bilety w cenie od 40 do 500 zł
(w zależności od sektora). Zamówienia przyjmują: Marek
Klementowski - pełnomocnik
do spraw sportowych i marketingowych tel. 691 955 256: klementowski@tlen.pl lub Damian
Jonak: d.jonak@op.pl

My na Europejskiej Akademii Pracy
ciąg dalszy ze str.1
Rok akademicki podzielony
jest na trzy trymestry, z czego
każdy koncentruje się na
innej tematyce (gospodarka,
polityka społeczna oraz
prawo pracy).
Jak dotąd miałyśmy dwa
egzaminy pisemne i obie zdałyśmy je z ocenami pozytywnymi. Przed nami jeszcze

cztery, jeden referat i praca
dyplomowa.
Poza tym, od października
do grudnia uczęszczałyśmy
również na intensywny kurs
języka niemieckiego, w styczniu odwiedziłyśmy wspólnie z
grupą Technomuseum w
Mannheim, a w marcu wybieramy się do Włoch oraz do
Belgii na wizyty studyjne mające na celu zgłębienie wiedzy
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na temat związków zawodowych w innych europejskich
państwach.
Dzięki Akademii jesteśmy bogatsze o ogrom wiedzy i przeżyć, ale nadal pozostajemy
otwarte i ciekawe kolejnych
dni oraz przygód.
Relacja stypendystek Regionu
Wielkopolska NZSS „Solidarność” w roku akademickim
2014/2015

