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Izba pamięci już otwarta

W Kędzierzynie – Koźlu
13 grudnia 2013 r. otwarto
Izbę pamięci NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego. Wstęgę przecięła przewodnicząca ZR Cecylia Gonet,
a Izbę poświęcił ks. Mieczysław
Hałuszko proboszcz parafii p.w.
św. Eugeniusza de Mazenod w
Kędzierzynie – Koźlu.
- Dzieło „Solidarności” jest
tak wielkim dziełem, o takim
wymiarze światowym, że trudno
tu cokolwiek podsumowywać bo
hasło „Solidarność” mówi samo
za siebie. Dzisiaj chcemy patrzeć
w przyszłość ale zachowując
pamiątki chcemy pokoleniom
następnym pokazać to dobro,
te dokonania, które sprawiły,
że świat nie walczy tak często
mieczem – powiedział w trakcie
poświęcenia Izby ks. Hałuszko.
- Znajdują się tutaj oryginalne
pamiątki z tamtych czasów, m.in.
dokumenty dotyczące osadzonych i więzienna odzież internowanych – powiedziała przewodnicząca ZR Cecylia Gonet.
W Izbie znajdują się pamiątki z
czasów powstania „Solidarności”
oprawione w antyramy oraz
umieszczone w gablotach. Część
pamiątek dotyczy stanu wojennego. Wykonane z więziennych prześcieradeł transparenty
z hasłami: „WRONa kona”, „11
XI 1918 Dzień Niepodległości
11.XI 1982 r.”, znak Solidarności
walczącej, flagi biało – czerwone
i inne. W gablotach umieszczono
dokumenty i materiały poligraficzne, a wśród nich oprzyrządowanie do produkcji i
powielania okolicznościowych
znaczków i kopert.
dok. na str. 2
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Izba pamięci
już otwarta

Żeby Polska,
była Polską

dok. ze str. 1

Odnaleziono je tuż przed Wielkanocą 1996 r., w Wielki
Czwartek w Areszcie Śledczym w Grodkowie. W dwóch
z remontowanych cel w doskonale zamaskowanych
schowkach pod parkietem znaleziono transparenty
i materiały poligraficzne z okresu stanu wojennego.
Wszystko to przeleżało w skrytkach ponad 14 lat. Znalezione
transparenty wykonane były z więziennych prześcieradeł.
Znalezisko w grodkowskim więzieniu stało się ewenementem
w skali kraju. Zastanawia sposób ukrycia transparentów
i materiałów poligraficznych, a przede wszystkim możliwość
wykonania skrytek w trudnych więziennych warunkach.
Koniecznym przecież było zdemontowanie części parkietu,
wykucie otworu w kilkunastocentymetrowej warstwie
wylewki betonowej. Następnie należało usunąć na zewnątrz
gruz wypełniający przestrzeń między betonem posadzki
a sklepieniem łukowym sufitu. Nie mogło to przecież ujść
czujności Służby Więziennej i Służby Bezpieczeństwa.
A jednak.
Co ciekawe internowani nikomu o tym nie mówili nawet
w pierwszej połowie lat 90. Nawet po zwolnieniu, ciągle
obawiali się represji. Nikt do końca nie wiedział, co jeszcze
może się zdarzyć, czy „internaty” znowu nie zapełnią się
internowanymi?
Izba pamięci mieści się w dwóch pomieszczeniach.
W drugim z nich znajdują się zdjęcia i informacje na temat
Honorowych Członków NSZZ Solidarność z Regionu Śląska
Opolskiego. W związku z przypadającą w grudniu 2013 r.
100. rocznicą urodzin bpa Antoniego Adamiuka, część
ekspozycji poświęcona jest biskupowi, który był duchowym
przywódcą naszego związku. W tej części wystawione są też
książki, wydawnictwa historyczne i współczesne, dotyczące
historii NSZZ „Solidarność” i życiorysów ludzi, którzy ten
Związek tworzyli lub wspierali.
Już od 16 grudnia Izba udostępniona jest do
zwiedzania w poniedziałki i czwartki. Zwiedzanie Izby
jest możliwe również w innych dniach po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym pod nr. tel. 77/472 54 51.
Jadwiga Malinowska

Koledze SYLWESTROWI PROCIAKOWI
Przewodniczącemu NB Polska Sp. z o.o.
Oddział w Namysłowie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu tragicznej śmierci

SYNA WIKTORA
składa
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego
oraz Rada Oddziału ZR w Namysłowie

Jak co roku, przy okazji rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego w Muzeum Śląska Opolskiego spotkali
się – z inicjatywy marszałka województwa – działacze
związkowi, organizatorzy podziemia solidarnościowego
i osoby represjonowane w stanie wojennym.
- To dzięki Wam i Waszej odwadze możemy dziś żyć w
wolnej Polsce. Dlatego spotykamy się dziś, żeby jeszcze
raz Wam za to podziękować. Bo o stanie wojennym
trzeba pamiętać – mówiła do zgromadzonych Barbara
Kamińska, członkini zarządu województwa. Nisko pokłonił
się działaczom opozycyjnym – w imieniu dzisiejszych
związkowców – zastępca przewodniczącego Zarządu
Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” Grzegorz
Adamczyk.
Rocznicowe spotkanie było też okazją do uhonorowania
przez marszałka osób zasłużonych dla regionu. Marszałek
Andrzej Buła przyznał Odznaki Honorowe „Za Zasługi
dla Województwa Opolskiego” Marii Sienkiewicz i
Stanisławowi Tomczakowi. Maria Sienkiewicz z Opola jest
działaczką NSZZ Solidarność nieprzerwanie od początku
istnienia związku. W roku 1989 aktywnie włączyła się
w odbudowę struktur związkowych i to m. in. dzięki jej
działaniom udało się odzyskać w ramach rewindykacji
składki członków NSZZ Solidarność, zajęte po 1981
roku. Stanisław Tomczak z Głubczyc już w 1980 roku był
zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność”
na Ziemi Głubczyckiej, w stanie wojennym m.in. prowadził
kolportaż wydawnictw podziemnych i organizował
zbiórki na rzecz osób represjonowanych. W roku 1989
współorganizował Komitet Obywatelski „Solidarność”
Ziemi Głubczyckiej, do dziś aktywnie działa społecznie.
Na zakończenie spotkania uczestnicy wysłuchali
koncertu w wykonaniu zespołu wokalnego Inwencja,
działającego przy Klubie Garnizonowym I Brzeskiego Pułku
Saperów. Tradycyjnie, na koniec wszyscy odśpiewali wraz
z wokalistkami pamiętną pieśń Jana Pietrzaka „Żeby Polska
była Polską”.
Źródło informacji: http://umwo.opole.pl
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400 osób śpiewało z Janem Pietrzakiem
15 grudnia w Auli Starej na Uniwersytecie Opolskim
odbyło się spotkanie słowno-muzyczne z Janem Pietrzakiem
– satyrykiem, komentatorem społecznym i politycznym,
autorem wielu piosenek m.in. „Żeby Polska była Polską”,
„Nielegalne kwiaty”, „Zakazany krzyż”, „Nadzieja”, „Plagi
Tuska”.
Spotkanie, którego celem było wspomnienie 32. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego, zostało zorganizowane
przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu
Opolskiego i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska
Opolskiego. Dodatkowo kilka innych organizacji wsparło
to niecodzienne przedsięwzięcie, były to: Wszechnica
Solidarności, Klub Gazety Polskiej, Opolskie Stowarzyszenie
Pamięci Narodowej, Liga Obrony Suwerenności oraz
informator Biało-czerwone Opole. Wydarzenie rozpoczęto
od przywitania przybyłych gości i słuchaczy. Następnie
głos zabrali: zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu
„Solidarności” - Grzegorz Adamczyk; oraz prezes
Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej - Jerzy
Łysiak. Wspomniane zostały czasy PRL-u, nawiązano
do sławetnej historii Auli Starej związanej z braćmi
Kowalczykami. Po krótkiej prezentacji nastąpił czas na
najważniejszy punkt programu, czyli występ Jana Pietrzaka.
Po raz kolejny Aula Stara była wypełniona po brzegi.

Symboliczna
podwyżka emerytur
W roku 2014 świadczenia wypłacane przez ZUS,
KRUS i zakłady emerytalne wzrosną zaledwie o 2,14
proc., choć mogły być większe o 2,5 proc. Tak niska
waloryzacja wynika z twego, że rząd przyjął najniższy
z możliwych wariantów urealniania wartości świadczeń.
Od 2 marca 2014 roku będą waloryzowane emerytury
i renty, pomostówki, okresowe emerytury kapitałowe,
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także zasiłki
i świadczenia przedemerytalne. Zmiana wysokości obejmie
świadczenia przyznane od 28 lutego 2014 r. (nie obejmie
ona tych przyznanych po 28 lutego 2014 r., także wówczas
jeśli zainteresowany spełni wszystkie warunki przez 1 marca
2014r., a jedynie nie złoży w tym terminie wniosku).
Ile wyniosą świadczenia:
- 848,49 zł – najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy i rodzinna
- 651,57 zł – najniższa renta z tytułu częściowej
niezdolności do pracy
- 1018,72 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy w związku w wypadkiem lub choroba zawodową
oraz renta rodzinna wypadkowa
- 781,88 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
- 713,11 zł – renta socjalna wypłacana osobom, które w
okresie nauki przestały być zdolne do nauki
- 207,85 zł – dodatek pielęgnacyjny lub dodatek za tajne
nauczanie
- 311,78 zł – dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy oraz
dodatek za tajne nauczanie
- 390,69 zł – dodatek dla sieroty zupełnej
- 31,83 zł – dodatek kompensacyjny
- 207,85 zł – dodatek kombatancki oraz świadczenie w
wysokości dodatku kompensacyjnego

400 osób zgromadzonych w sali mogło się przekonać
o niezwykłym talencie do opisywania historii, jakim
obdarzony został zaproszony gość. W trakcie występu nie
zabrakło satyrycznego komentarza do współczesnej sytuacji
politycznej w Polsce i zagranicą.
Spotkanie trwające 2 godziny zakończyło wspólne
odśpiewanie nieoficjalnego hymnu Solidarności z lat 80.,
pieśń „Żeby Polska była Polską”.
Źródło Informacji: NGO

Komisja Krajowa
w Gdańsku.
”Musimy walczyć
z wyrzucaniem
związkowców z pracy”
„Solidarność” złoży skargę do Komisji Europejskiej
na ostatnią nowelizację Kodeksu pracy - zdecydowała
obradująca 18 grudnia w Gdańsku Komisja Krajowa
Związku.
Członkowie KK przyjęli również dwa stanowiska w sprawie
szykanowania działaczy związkowych. Sprawa dotyczy Lidla
i zgorzeleckiej firmy FAKOS - w obu przedsiębiorstwach
z pracy wyrzuceni zostali przewodniczący komisji
zakładowych. - To, niestety, coraz bardziej powszechne
zjawisko – powiedział przewodniczący Związku Piotr Duda.
- Musimy zdecydowanie z tym walczyć, bo wyrzucanie
liderów „S” przez zwalczających związki zawodowe
pracodawców wygląda już na otwartą wojnę – dodał.
Członkowie Komisji Krajowej, przyjmując stanowiska
w sprawie zwolnionych związkowców, zdecydowali, że
Związek udzieli wszelkiej możliwej pomocy, nie wyłączając
akcji protestacyjnych wymierzonych w nieuczciwych
pracodawców.
Większość decyzji ostatniej w tym roku Komisji
Krajowej dotyczyła spraw wewnątrzzwiązkowych,
w tym m.in. nowego wzoru deklaracji członkowskiej
czy interpretacji niektórych zapisów statutu. Następne
posiedzenie KK odbędzie się w końcu stycznia w Szczecinie.
www.solidarnosc.org.pl
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Solidarność pamięta
18 grudnia 2013 r.
minęła 100. rocznica
urodzin śp. bpa
Antoniego Adamiuka,
Honorowego Członka
NSZZ Solidarność. W
tym dniu przedstawiciele NSZZ
„Solidarność” Regionu
Śląska Opolskiego
nawiedzili grób bpa
Adamiuka na Górze św.
Anny, gdzie w imieniu
członków związku
naszego regionu złożyli
wiązanki kwiatów i
zapalili znicze.
Biskup Antoni Adamiuk
urodził się 18 grudnia
1 9 1 3 r. w S t a n a c h
Zjednoczonych. Po
powrocie do Polski mieszkał w Maksymówce w powiecie
Zbaraż. Średnie wykształcenie zdobył w gimnazjum w
Tarnopolu. W 1933 r. wybrał studia filozoficzno – teologiczne
na lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza, które ukończył
zdobyciem magisterium z teologii i przyjęciem święceń
kapłańskich 18 czerwca 1939 r. w katedrze lwowskiej z
rąk arcybiskupa Bolesława Twardowskiego. Okres wojny
przeżył w parafii Busk, gdzie z podziwu godną cierpliwością
i odwagą posługiwał wiernym, także grekokatolikom.
Wtedy też tragedię Sybiru przeżyła rodzina. Na początku
czerwca 1944 r. musiał opuścić umiłowane strony.
Przez kilka miesięcy duszpasterzował w parafii Strzelce
Wielkie w powiecie Brzesko. Latem 1945 r. ks. Adamiuk
przybył na Śląsk Opolski i w lipcu tego roku osiedlił się
w Głubczycach, gdzie został katechetą w gimnazjum i
liceum oraz obsługiwał parafie w Szonowie i Klisinie, w
których osiedlili się ludzie z okolic Buska. W 1946 r. został
dziekanem dekanatu głubczyckiego, mimo to pozostał nadal

katechetą, ucząc każdego tygodnia 40 godzin religii, a także
innych przedmiotów. Z chwilą przyjścia do Opola biskupa
Franciszka Jopa, ks. Antoni został wizytatorem nauki religii,
w rok później konsultorem diecezjalnym oraz – po śmierci
ks. rektora Jana Tomaszewskiego – profesorem pedagogiki
i katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym.
W 1961 r. został kanclerzem Kurii. Organizował też kursy
katechetyczne dla świeckich i sióstr zakonnych. Opracował
„ Mały Katechizm” i „Historię Biblijną” oraz „Katechizm”
dla dorosłych.
Dnia 7 czerwca 1970 r. ogłoszono nominację ks.
Antoniego Adamiuka na biskupa pomocniczego diecezji
opolskiej. Konsekracja biskupa miała miejsce w katedrze
opolskiej w niedzielę 5 lipca 1970 r. Głównym konsekratorem
był biskup F. Jop. Odtąd rozpoczęła się posługa biskupa
związana przede wszystkim z wizytacjami parafii,
udzielaniem sakramentu bierzmowania, sprawowaniem
różnorodnych uroczystości. Chętnie podejmował się
różnego rodzaju posług w myśl swojego zawołania
biskupiego „ Fiat voluntas Tua – niech się stanie wola
Boża”. Cenił sobie żywy kontakt z wiernymi. Umiał
rozmawiać także z ludźmi niechętnymi Kościołowi i religii.
Zaszczepiał w kazaniach miłość do tradycji historycznej
i katolickiej, przestrzegał przed wyniszczeniem narodu
przez systemy totalitarne. Znają go szczególnie wszyscy
zatroskani o przywrócenie wewnętrznej suwerenności,
którym nie szczędził zachęty, otuchy i pouczeń. Wszystko to
przysporzyło mu wiele szacunku i wzmacniało Jego autorytet
jako biskupa reprezentanta Kościoła. Był członkiem Komisji
Katechetycznej, do Spraw Trzeźwości oraz Duszpasterstwa
Ludzi Pracy. Mimo przejścia w 1989 r. w stan spoczynku,
nadal – o ile siły mu pozwalały – aktywnie uczestniczył w
życiu diecezji.
W 1996 r. został Honorowym Członkiem NSZZ
Solidarność.
Utrudzony chorobą, zakończył swą ziemską wędrówkę
25 stycznia 2000 roku w 86 roku życia. Zgodnie z
wolą śp. biskupa Antoniego Adamiuka, wyrażoną w
testamencie, ciało jego został pochowane na cmentarzu
OO. Franciszkanów na Górze Św. Anny.
(red.)

Autostrady
śmieciowa i emigracji

Minimalne
wynagrodzenie w 2014r.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda wypowiedział się na temat propozycji
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o nadanie
nazw autostrad.
Zdaniem Piotra Dudy - Żeby nadawać nazwy
autostradom, trzeba je najpierw zbudować. A z tym jeszcze
daleko. Ale jeśli już, to autostrada północ-południe powinna
nazywać się „Śmieciową”, a wschód-zachód „Emigracji”.
I tyle. Nazwanie autostrady imieniem „Solidarności”,
na której ludzie zatrudniani byli na umowy śmieciowe
w firmach, które budując je zbankrutowały, to zwykła
hipokryzja. Tak samo autostrada wolności, ty chyba wolności
od naszego chorego rynku pracy, z którego Polacy uciekają
za granicę. “Śmieciowa” i “Emigracji”, a nie “Wolności” i
“Solidarności” – Panie Prezydencie.

Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za
pracę będzie wynosić 1680 zł.
Płaca minimalna w bieżącym roku wynosi 1600
zł, oznacza to, że w stosunku do 2013 r. minimalne
wynagrodzenie wzrośnie o 80 zł. Kwota 1680 zł została
określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11
września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2014 r. - Dz.U. z 13 września
2013 r., poz. 1074. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), wysokość
wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku
pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, tj. musi wynosić w 2014 r. co
najmniej 1344 zł (brutto).
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Nie będzie więcej środków na oświatę
Rzeczywisty dialog ze związkami zawodowymi,
projekt zmian w Karcie Nauczyciela, odpowiedzialność
państwa za oświatę, obowiązek szkolny sześciolatkówto główne tematy pierwszego spotkania nowego
kierownictwa MEN z przedstawicielami „Solidarności”
oświatowej, które odbyło się 7 stycznia.
Na spotkaniu obecna była minister edukacji Joanna
Kluzik-Rostkowska, wiceministrowie: Przemysław
Krzyżanowski, Joanna Berdzik oraz dyrektorzy kilku
departamentów MEN. Sekcję Krajową reprezentowali:
Ryszard Proksa, Teresa Misiuk, Halina Kurpińska i Wojciech
Jaranowski.
- Chcemy, żeby Ministerstwo Edukacji Narodowej
prowadziło z nami prawdziwy dialog w sprawach polskiej
oświaty, bo przez 6 ostatnich lat go nie było – powiedział
na początku spotkania szef „S” oświatowej Ryszard Proksa.
Dodał, że Sekcja Krajowa wstrzymała protest przeciwko
projektom zmian w ustawie o systemie oświaty i Karcie
Nauczyciela, ponieważ Rząd odstąpił od szkodliwego zapisu
umożliwiającego masową prywatyzację oświaty. - Ale
pozostaje kwestia zmian w Karcie Nauczyciela. Ustawa ta
to ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, który powinien
być z nami uzgodniony – stwierdził Ryszard Proksa.
Minister Joanna Kluzik-Rostkowska poinformowała,
że projekt zmian w Karcie Nauczyciela, z którym się
zapoznała, będzie przedmiotem obrad Komitetu Stałego
Rady Ministrów. Podkreśliła, że po dokładnej analizie
projektu ustawy w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela
MEN określi, które z zapisów projektu zostawi, a które
odrzuci. Zadeklarowała, że po decyzji MEN w sprawie
Karty spotka się ponownie z NSZZ „S” w celu omówienia
szczegółów.
Przedstawiciele Sekcji Krajowej zwrócili uwagę na
brak równowagi między organami prowadzącymi szkoły
a organami nadzoru i wynikające stąd nadużycia i łamanie
prawa przez niektóre samorządy. - Kto w Polsce odpowiada
za oświatę? Państwo czy samorządy? Konstytucja wyraźnie
mówi o odpowiedzialności państwa za edukację – mówił
Proksa.
Zdaniem NSZZ „S” konieczne jest m.in. przywrócenie
wyrażania zgody na likwidację szkół przez kuratora oświaty
i opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół przez organ
nadzoru pedagogicznego.

Wyrazy głębokiego współczucia
JANOWI BASTA
Przewodniczącemu Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” BFPiA „MEPROZET” w Brzegu
z powodu śmierci

OJCA
składają koleżanki i koledzy z KZ NSZZ „Solidarność”
w MEPROZET
oraz Rada Oddziału ZR w Brzegu

Pani minister Joanna Kluzik-Rostkowska stwierdziła, że
w dłuższej perspektywie MEN przyjrzy się funkcjonowaniu
nadzoru pedagogicznego. Minister Kluzik-Rostkowska
poruszyła sprawę obowiązku szkolnego sześciolatków.
MEN chce wspierać nauczycieli uczących sześciolatków
oraz samorządy.
Zdanie NSZZ „S” jest w tej kwestii niezmienne.
Według Sekcji Krajowej należałoby najpierw upowszechnić
wychowanie przedszkolne i pozostawić dobrowolność
rodzicom w posyłaniu dzieci sześcioletnich do szkół.
Obecnie w wielu szkołach brakuje odpowiednich warunków
dla sześciolatków. Pomoc nauczycielom uczącym dzieci
sześcioletnie powinna polegać m.in. na zmniejszeniu liczby
uczniów w oddziałach (25 uczniów to zdaniem NSZZ „S”
za dużo), wprowadzeniu nauczycieli wspomagających oraz
zapewnieniu stałej opieki logopedycznej i psychologicznej.
Minister Kluzik-Rostkowska rozważa, wspólnie z ministrem
pracy, znalezienie środków dla nauczycieli wspomagających
w klasach początkowych. Chce także ściśle współpracować
z Ministerstwem Pracy w sprawie zwolnionych nauczycieli.
Jednocześnie minister Kluzik-Rostkowska rozwiała
złudzenia zwiększenia środków budżetowych w 2014 r.
na oświatę.
Ponadto strony spotkania poruszyły kwestię
podręczników szkolnych i podjęły temat: jak ukrócić
biurokrację na każdym szczeblu: MEN, jednostki samorządu
terytorialnego, szkoły.
Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”
Wojciech Jaranowski

BARBARZE DEBRZAK – TRAWKA
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

CÓRKI IZABELI
składają koleżanki i koledzy
z MOZ NSZZ „Solidarność”
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
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Limity odliczeń
od podatku dochodowego
obowiązujące w 2013 roku
- ulga na dzieci
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Rocznicowe obchody

Od 2013 roku obowiązuje zmiana w uldze na dzieci
(prorodzinna). Ulga uzależniona jest od ilości dzieci a
w przypadku jednego dziecka również od osiąganych
dochodów.
Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy uzyskujący
dochody opodatkowane według skali podatkowej, składający
roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37.
Odliczenie przysługuje rodzicom wykonującym
władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko
zamieszkuje z opiekunem oraz rodzicom zastępczym.
Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku
podatkowym wychowują dzieci:
– małoletnie,
– bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek
(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– pełnoletnie do 25 roku życia, przy spełnieniu określonych
przepisami warunków.
Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty
zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale
skali, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik
wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję rodziny
zastępczej albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Kwota
odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko.
Odliczenie ulgi dla podatników posiadających jedno
dziecko zostało uzależnione również od dochodów oraz
stanu cywilnego:
a) podatnicy pozostający przez cały rok podatkowy w
związku małżeńskim o łącznych rocznych dochodach:
– do 112000,00 zł wysokość ulgi wynosi 92,67 zł
miesięcznie,
– powyżej 112000,00 zł ulga nie przysługuje;
b) podatnik nie pozostający w związku małżeńskim, w
tym również przez część roku podatkowego uzyskujący
roczne dochody:
– do 56000,00 zł wysokość ulgi wynosi 92,67 zł
miesięcznie,
– powyżej 56000,00 zł ulga nie przysługuje;
c) rodzic samotnie wychowujący dziecko o rocznych
dochodach:
– do 112 000,00 zł wysokość ulgi wynosi 92,67 zł
miesięcznie,
– powyżej 112 000,00 zł ulga nie przysługuje.
W przypadku podatnika posiadającego dwoje dzieci,
kwota ulgi na każde dziecko miesięcznie wynosi 92,67 zł.
W przypadku podatnika posiadającego troje dzieci ulga
na trzecie dziecko wynosi 139,01 zł, a na dwoje pierwszych
dzieci po 92,67 zł miesięcznie.
W przypadku podatnika posiadającego czworo dzieci
ulga na czwarte dziecko wynosi 185,34 zł, na trzecie 139,01
zł, a na dwoje pierwszych dzieci po 92,67 zł miesięcznie. Na
każde następne dziecko ulga wynosi miesięcznie 185,34 zł.

13 grudnia 2013 roku, w 32. rocznice wprowadzenia
stanu wojennego, przedstawiciele Opolskiej Solidarności,
dawni działacze oraz przedstawiciele władz samorządowych
złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na Skwerze
Solidarności i pod pomnikiem Trzech Krzyży przy kościele
św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu.
Wieczorem wraz z licznie zgromadzonymi pocztami
sztandarowymi uczestniczyli w Mszy św. w opolskiej
katedrze i modlili się w intencji ofiar stanu wojennego. Po
Mszy św. złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod
pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszko.
Podobne uroczystości odbyły się również w innych
miastach naszego regionu.
(red.)

Dzięki „Solidarności”
dodatkowe wolne dni
w 2014 r.
W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystają z
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w październiku
2012 roku przyznał rację NSZZ „Solidarność” ws.
oddawania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.
W 2014 r. w sobotę przepadną: Święto Konstytucji 3
maja oraz Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada.
Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z konstytucją
przepis Kodeksu pracy, zgodnie z którym za święto
przypadające w dniu wolnym od pracy pracodawcy nie
musieli oddawać pracownikom dodatkowego dnia wolnego.
Przepis od początku budził duże kontrowersje. Dlatego
NSZZ „Solidarność” zdecydował o skierowaniu do TK
wniosku o sprawdzenie jego zgodności z ustawą zasadniczą.
Sędziowie uznali, że prawo do dnia wolnego powinno w
równym stopniu przysługiwać wszystkim pracownikom.
Od dnia publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw
pracodawcy znów muszą oddawać pracownikom wolny
dzień, jeśli święto przypadnie w dzień wolny z tytułu
pięciodniowego tygodnia pracy - najczęściej chodzi o sobotę,
która dla większości pracowników jest dniem wolnym. Za
dzień świąteczny, który wypadnie w sobotę, pracodawca
musi więc zmniejszyć pracownikowi wymiar czasu pracy
w innym terminie. W przeciwnym razie pracownicy mogą
dochodzić wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach
nadliczbowych.
Źródło informacji: www.solidarnosc.org.pl

Śląska Opolskiego styczeń 2014 r.
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