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Prezydent podpisał, przyjętą wcześniej przez Sejm, ustawę dotyczącą wsparcia polskich rodzin. Zakłada ona przyznanie dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Pieniądze
otrzymają wszyscy, którzy złożą stosowny wniosek. Można
to zrobić osobiście, w wyznaczonych miejscach, lub za pośrednictwem Internetu.
I to by było na tyle, jeśli chodzi
o prostotę tej ustawy. Mnóstwo
pytań pojawia się w przypadku
rodzin z jednym dzieckiem. Tutaj
warunkiem uzyskania dodatkowych pieniędzy jest próg dochodowy – 800 zł netto na jedną
osobę lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Co zatem wliczamy do tych
800 zł? Już wyjaśniamy:
 przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych, zmniejszone
o koszty uzyskania przychodu,
podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 zadeklarowane przez podatnika, w ubiegłym roku podatkowym, faktyczne przychody
z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek
dochodowy oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne,
 dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu
części dochodów osiąganych
przez przedsiębiorców żegluGłos związkowca 8/2016

gowych używających statków
handlowych,
 dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,
 dochody uzyskiwane w innych
krajach pomniejszone o zapła-
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cone za granicą Polski podatki
dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 dochody z tytułu świadczeń
rodzinnych,
 dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione
z podatku w oparciu o przepisy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych (np. renty,
emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).
W ocenie Prezydium KK próg
dochodowy dla rodziny wychowującej jedno dziecko jest żenująco
niski, co może doprowadzić do
tego, że najważniejsze założenie
projektu, jakim jest zmiana modelu
polskiej rodziny z 2+1 na 2+2, nie
zostanie zrealizowane. – Rodziny
wychowujące jedno dziecko, które
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żyją w biedzie, będą miały opory
żeby zdecydować się na kolejne.
Mówienie, że ludzie, którzy żyją za
800 zł na członka rodziny, to są
ludzie mniej zamożni, jest niewłaściwe. Mówmy wprost, to są ludzie
ubodzy. To absurd, by miarą zamożności w Polsce był dochód na
osobę w wysokości 800 zł netto.
Należy mieć w pamięci, że na podjęcie decyzji o pierwszym dziecku
wpływa przede wszystkim stabilizacja bytowa i zawodowa. Perspektywa samodzielnego mieszkania i stabilne zatrudnienie jest podstawą takiej decyzji, natomiast
„śmieciówki” temu nie sprzyjają.
Z kolei czynniki ekonomiczne całej
rodziny wywierają wpływ na decyzje dotyczące kolejnych dzieci –
mówi Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”.
Zastrzeżenia „S” wzbudziło także wykluczenie z programu uczących się dorosłych dzieci. W rodzi-

nie z dwójką dzieci świadczenie na
młodsze dziecko będzie przysługiwało do ukończenia 18. lat przez
starsze z rodzeństwa. Wyjątkiem
jest sytuacja, gdy pełnoletnie
dziecko mieszka razem z rodzicami i dochód na osobę nie przekra-

cza 800 zł netto – wtedy na młodszą pociechę rodzina otrzyma 500
zł, podobnie jak przy jednym dziecku. W ocenie „Solidarności” granicą powinien być nie wiek, a moment zakończenia nauki. – Wykluczenie z programu młodzieży
uczącej się jest sprzeczne ze strategią rozwoju państwa, w której
budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy zostało uznane za

priorytet – mówi przedstawiciel KK.
Pojawia się więc zasadnicze
pytanie, czy wprowadzona ustawa faktycznie przyczyni się do
zwiększenia liczby urodzeń
w Polsce? A jest to tym bardziej
istotne, że jak wynika z danych
Głównego Urzędu Statystycznego, Polska jest jednym z najszybciej wyludniających się państw
europejskich. Mniej dzieci przychodzi na świat jedynie w Portugalii i Hiszpanii. W 2014 roku
wskaźnik dzietności w naszym
kraju wynosił 1,33, a wartość
określana przez GUS jako zastępowalność pokoleń to 2,13-2,15.
Inne kraje Unii Europejskiej już
dawno uświadomiły sobie, że
wsparcie finansowe dla rodzin
z dziećmi jest inwestycją w całe
społeczeństwo. Polska pod tym
względem wciąż ciągnie się
w ogonie, zajmując 24. miejsce
na 28 państw UE.
oprac. Agnieszka Kosierb

Kulturalny Lublin
Rok 2016 jest dla Muzeum
Lubelskiego rokiem jubileuszowym. Z okazji 110-lecia swego
istnienia placówka zaplanowała
szereg wystaw oraz wydarzeń
o charakterze artystycznym i naukowym.
Jeszcze w lutym możemy wybrać się na dwie wystawy.
W ramach pierwszej –
„MATEJKO, CHEŁMOŃSKI,
PANKIEWICZ I INNI Akwarele,
pastele, rysunki i grafiki ze
zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II” – prezentowane są, po raz
pierwszy w Lublinie, prace znanych polskich malarzy i rysowników oraz grafików europejskich.
Stanowią one część bogatych
zbiorów uczelni, ofiarowanych jej
przez prywatnych kolekcjonerów.
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Dzięki ich hojności jest okazja do
zapoznania się np. ze szkicami
będącymi przygotowaniem do
późniejszych dzieł Piotra Michałowskiego, Chełmońskiego czy
Matejki. Nie można przegapić
akwarel Pankiewicza i Nikifora
Krynickiego, ani impresji Leona
Wyczółkowskiego. Miłośników
grafik z pewnością skuszą miedzioryty Jacobsz’a i Kustos’a.
Ekspozycja będzie dostępna
jeszcze tylko w tym tygodniu – do
28 lutego br.
Z kolei prace Zdzisława Beksińskiego, z zakresu malarstwa
i fotografii, udostępnione będą
w
ramach
wystawy
„Bezpośrednie mówienie snu”,
od 26 lutego do 8 maja br.
Dzięki uprzejmości Muzeum
Historycznego w Sanoku zwie-

dzający będą się mogli zapoznać
z malarstwem artysty od lat 50.
XX wieku po początek XXI.
W prześledzeniu rozwoju drogi
artystycznej twórcy pomogą jego
fotografie oraz prace rysunkowe
i graficzne. Całość ekspozycji jest
potwierdzeniem niezwykłej wyobraźni malarza i biegłości
w użyciu różnych form wyrazu.
Red.
Foto i więcej informacji na:
www.muzeumlubelskie.pl
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Konieczne dalsze prace.
„S” krytycznie o projekcie
ustawy o podatku od sprzedaży
detalicznej
Obradujące w Warszawie prezydium KK NSZZ
„Solidarność” zarekomendowało prowadzenie dalszych
prac nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt przedstawiony w chwili obecnej nie uzyskał
pozytywnej opinii Związku.
„Solidarność” gorąco popiera
eliminowanie nierównych obciążeń podatkowych, które w większym stopniu dotykają małych
i średnich przedsiębiorców, zajmujących się handlem detalicznym oraz przeciwdziałanie ekspansji zagranicznych sieci handlowych, kosztem rodzimego
handlu detalicznego. Jednak
w ocenie Związku projekt nie
odzwierciedla tych celów.
Prezydium KK proponuje odstąpienie od wyższego opodatkowania sprzedaży w soboty i niedziele. Zastosowanie w tym wypadku jedynie kryterium uzyskania większych wpływów jest nie
do zaakceptowania. Jednocześnie „Solidarność" zwraca uwagę, że od lat dąży do wprowa-

dzenia całkowitego zakazu handlu w niedziele i święta.
Proponowane zapisy ustawy
najbardziej dotkną polskie duże

i średnie podmioty handlowe
w tym spółdzielnie spożywców,
które ze względu na obroty miesięczne powyżej 1.500.000 zł
kwalifikują się do zapłacenia dodatkowego podatku, którego nie
będą w stanie udźwignąć. Również sieci działające na zasadzie
franczyzodawcy i franczyzobiorcy
zostaną dotknięte dużą skalą podatku, poprzez wprowadzenie
solidarnej odpowiedzialności podatkowej.
Związek proponuje również
rozważenie propozycji wprowadzenia progresywnego podatku
obrotowego od sprzedaży.
www.solidarnosc.org.pl
foto: www.egospodarka.pl

Program Obchodów Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
28 lutego 2016 r., Województwo Lubelskie
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, szczegóły: www.tropemwilczym.pl
1 marca 2016 r., Lublin
10.20  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy
Mogile – Pomniku Zamordowanych na
Zamku Lubelskim w latach 1944–1954 na
cmentarzu przy ul. Unickiej (delegacje)
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10.45  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod
pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy parafii
pw. Michała Archanioła ul. Fabryczna 19
w Lublinie
11.15  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod
pomnikiem Narodowych Sił Zbrojnych przy
Rondzie im. NSZ
11.40  łZożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod
pomnikiem Zrzeszenia „Wolność i Niezawistr. 3

słość” przy Rondzie im. Zrzeszenia WiN
12.00  Msza św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych „Żołnierzy Wyklętych”
w kościele pw. Świętej Rodziny, ul. Jana
Pawła II
13.00  Sesja historyczna: Polskie Podziemie
Niepodległościowe na Lubelszczyźnie
1944–1956 w sali Akcji Katolickiej obok kościoła pw. Świętej Rodziny.
Po zakończeniu sesji rozdanie nagród laureatom konkursu „Żołnierze Wyklęci – bohaterowie niezłomni”.
W trakcie uroczystości będzie możliwość
obejrzenia wystawy „Milcząc, wołają”, przygotowanej przez Biuro Edukacji Publicznej
IPN.
17.00  Marsz Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Zbiórka na Placu Litewskim, przemarsz
w kierunku Placu Zamkowego. Program:
apel poległych, przemówienia dzieci Żołnierzy Wyklętych i organizatorów oraz występ
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artystów wykonujących patriotyczne utwory
(rapera Tadka, barda Dawida Hallmana
oraz zespołów Pozytywka i Irydion). Organizator główny marszu to ONR Brygada
Lubelska i Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.
3 marca 2016 r., Lublin
10.00  Okolicznościowa sesja historyczna dla młodzieży w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego. Projekcja filmów o symbolicznych
postaciach polskiego podziemia niepodległościowego:
 „Orlik” – kpt. Marian Bernaciak
 „Ostatni” – sierż. Józef Franczak
11.00  Koncert Andrzeja Kołakowskiego pt. „A kto
chce być wolny, a kto chce być sługą …”
Zdzisław Broński „Uskok”. W trakcie uroczystości będzie możliwość obejrzenia wystawy „Milcząc, wołają” – przygotowanej
przez Biuro Edukacji Publicznej IPN.
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XXIV Bieg Solidarności
„Lubelski Lipiec 1980”
Zaczęły się już przygotowania do kolejnej
edycji Biegu Solidarności. W tym roku wszystkich
chętnych zapraszamy na start 4 czerwca.
Przypominamy, że Bieg składa się z dwóch
imprez sportowych.

Fundacja
„Ruchu Solidarności Rodzin”
21-109 Lublin, ul. Królewska 3
tel. 81/53 208 11 wew. 26,
fax. 81/53 233 01
e-mail:
fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Bardziej doświadczonych biegaczy zachęcamy do
wzięcia udziału w 4. PKO Półmaratonie
Solidarności. Ponad 21-kilometrowa trasa wiedzie od
Świdnika do Lublina. Zapisy już trwają! Do 27 maja
2016 r. zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem
portalu internetowego www.datasport.pl lub za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który
dostępny jest na stronie internetowej
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl. Od 30 maja
2016 r. zarejestrować się można osobiście w biurze
zawodów. Do końca marca wpisowe jedynie 50 zł.
Więcej
informacji
na
stronie
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl i na naszym profilu
na Facebooku.
W ramach biegu ulicami Lublina VIP-y
oraz młodzież i dzieci z Lubelszczyzny
wystartują na 2-kilometrową trasę
z ul. Królewskiej. Meta będzie przy
stadionie MOSiR Lublin,
al. Zygmuntowskie 5. Dla
najmłodszych przewidziano
Bieg Krasnali (150-300 m) oraz
Bieg Młodzików (350 m) na
płycie stadionu MOSiR.
W szystkich, którzy zechcą
rywalizować na ulicach Lublina zapraszamy do
biura zawodów od 4 do 31 maja 2016 r. Mile
widziane zgłoszenia grupowe ze szkół i uczelni!
Więcej
informacji
na
stronie
www.solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Bieg
Solidarności.

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000088689
Konto:
Bank Pekao SA III O/Lublin
88 1240 2382 1111 0000 3895 8209

To tylko

1%
a tyle dobrego można uczynić
Zadbaj, aby Twoje podatki
zostały należycie wykorzystane!

Ty decydujesz!
Więcej informacji:
http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html
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