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Jest kompromis
w sprawie podwyżek
Będą podwyżki dla ponad 9000 pracowników miejskich jednostek i zakładów
budżetowych oraz miejskich instytucji kultury w Poznaniu.Po ponad rocznych negocjacjach
2 grudnia br. doszło do porozumienia między związkowcami a prezydentem miasta
Jackiem Jaśkowiakiem.
Zwyciężyła wola kompromisu i
rozsądek - mówi szef wielkopolskiej Solidarności Jarosław
Lange. - Od stycznia 2017 r.
wzrost wynagrodzeń wyniesie
100 złotych i następne 100 zł
od lipca. Formalnie porozumienie, którego częścią jest
prezydenckie
zapewnienie
przystąpienia do negocjacji
płacowych w 2018 r., zostanie
podpisane po 20 grudnia czyli
po dniu przyjęcia budżetu
miasta na 2017 r. Werbalne zapewnienie prezydenta traktujemy jako rzecz pewną.

Trudny kompromis
Do spotkania z Prezydentem
Poznania doszło 30 listopada
br. W trakcie dyskusji wyłoniły
się dwie propozycje: prezydenta, który mówił o podwyżkach
dla
wszystkich
pracowników jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury na poziomie
100 zł brutto od stycznia 2017
r. i 200 zł brutto od lipca 2017
r. oraz propozycja związkowców, którzy domagają się, aby
te podwyżki były wliczane do
wynagrodzenia zasadniczego.
Ponieważ nie udało się
osiągnąć porozumienia prezydent poprosił o czas na ponowne
rozpatrzenia
możliwości realizacji postulatu
związkowców. W efekcie
związkowcy - okupujący od poprzedniego dnia jego gabinet postanowili zakończyć protest.

Chociaż stan wojenny ogłoszono w Polsce 13 grudnia 1981
r., zamysł jego wprowadzenia
pojawił się już podczas lipcowych strajków 1980 r.
Kalendarium stanu wojennego można znaleźć na stroniesolidarnosc.poznan.pl/aktualno
sci/2-uncategorised/1269-stanwojenny-kalendarium.html
Prawo stanu wojennego stanowiły dekrety. Za ich nieprzestrzeganie groziły drakońskie
sankcje do kary śmierci włącznie. Wprowadzono godzinę
milicyjną od 22.00 do 6.00,
odebrano swobody obywatelskie, w tym prawo zrzeszania
się i wolność słowa. 13 grudnia
odcięto Polaków od informacji,
zawieszono wydawanie prasy
oraz nadawanie programów radiowych i telewizyjnych. Uka-

zywały się jedynie dwa dzienniki ogólnopolskie „Trybuna
Ludu” i „Żołnierz Wolności”
oraz 16 terenowych dzienników partyjnych redagowanych
przez „wytypowane zespoły
gazet partyjnych”, telewizja i
radio zostały zmilitaryzowane,
a dziennikarzy i innych pracowników mediów poddano
weryfikacji. Rozpowszechnianie informacji bez zgody władz
wojennych groziło karą od
roku do 10 lat więzienia.
Tysiące osób znalazło się w
więzieniach lub obozach internowania. Z ujawnianych dokumentów jednoznacznie wynika, że rozprawa z niepokornym społeczeństwem planowana była od początku
protestów robotniczych w
1980 r.

Program obchodów:

Noc w gabinecie prezydenta
Negocjacje związkowców z
władzami Poznania trwały
ponad rok. W końcu ich cierpliwość się skończyła. Powiadomili prezydenta, że przyjdą
do niego 29 listopada na rozmowę ostatniej szansy. Gdy
okazało się, że właśnie tego
dnia J. Jaśkowiak jest na urlopie
zdecydowali się pozostać w gabinecie prezydenta do czasu
jego przybycia.
Protestujący - związkowcy z
„Solidarności” OPZZ i ZNP reprezentujący ponad 9000
pracowników domagali się
podwyżek wynagrodzeń o 200
zł brutto w 2017 r. i 220 zł w
roku 2018. Tymczasem miasto
proponowało jedynie 100 zł w
tym roku i nie chciało rozmawiać o latach następnych.

35 rocznica
wprowadzenia
stanu wojennego

Do ponownego spotkania i
zawarcia porozumienia doszło
dwa dni później. W rezultacie
podwyżki pracowników miejskich jednostek i zakładów bu-

dżetowych oraz miejskich instytucji kultury w Poznaniu
wyniosą 100 zł od stycznia i
dodatkowe 100 zł od lipca br. i
będą wliczane do wynagrodze-

nia zasadniczego. Protest spotkał się z dużym zainteresowaniem
i
poparciem
pracowników innych instytucji. b

Uczestniczki protestu:
a Wiesława Urbaniak
przewodnicząca regionalnej sekcji
Kultury
Przede wszystkim chodzi o to, by władze
miasta doceniły naszą pracę. Od 2010 r.
nie było podwyżek dla pracowników podległych prezydentowi. Poza jedną regulacja 3%
w ubiegłym roku. Sytuacja w instytucjach
kultury jest tragiczna. Pracownicy dostają
1700-2000 zł na rękę. Najniższe płace są
w Muzeum Archeologicznym, w Teatrze Muzycznym i Bibliotece Raczyńskich.
a Gwidona Kempińska
przewodnicząca Komisji zakładowej
w Bibliotece raczyńskich
Sprowadziło nas tutaj fiasko rozmów z wiceprezydentem Solarskim, który cały czas negocjacji przyjmował nasze propozycje i
nawet twierdził, że nie są zbyt wygórowane.
Umówiliśmy się na podwyżki w wysokości
700 zł rozłożonych na 3 lata: 2017 – 200
zł, 2018 – 200 zł i 2019 – 300 zł. Na
ostatnim spotkaniu dowiedzieliśmy się, że
podwyżki będą wynosiły jedynie 100 zł. To
nie są podwyżki - to jest jałmużna.

a anna załuska
przewodnicząca Komisji zakładowej
w Domu Pomocy społecznej
Ponadroczne rozmowy z wiceprezydentem
Solarskim pozwalały nam mieć nadzieję, że
w tym roku dostaniemy podwyżkę w kwocie
200 zł do podstawy, a okazało się, że tylko
100 zł brutto.
Nasze roszczenia naprawdę nie są wielkie.
Opiekun w DPS zarabia na rękę ok. 1400 1500 zł. Aby wyżyć opiekunowie pracują na
dwa etaty.
Jest coraz większa rotacja kadr. Nowych
pracowników bardzo trudno znaleźć.
a Lidia sybilska
przewodnicząca Komisji zakładowej
w MoPr
Od wielu lat praktycznie nie było podwyżek.
Borykamy się z coraz większymi trudnościami kadrowymi.
Nasza oferta nie jest atrakcyjna, raczej
zniechęca niż zachęca do pracy w naszej instytucji. Propozycja przedstawiona przez
prezydenta jest nie do przyjęcia dla naszej
grupy zawodowej.

Poznań
a 8 grudnia
godz. 18.00 - Dyskusja nad
książką „Solidarność 1980–
1981 w kraju i w Wielkopolsce.
Szkice do portretu” Biblioteka
Raczyńskich w Poznaniu, plac
Wolności 19, sala 1, wstęp
wolny. Szczegóły na stronie: poznan.ipn.gov.pl
a 11 grudnia
5. Turniej Piłkarski w rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego.
Szczegóły na stronie: solidarnosc.poznan.pl
a 13 grudnia
godz. 12.00 - Złożenie kwiatów:
Pomnik bł. ks. Popiełuszki, Tablica W. Cieślewicza, Głaz Piotra
Majchrzaka, Głaz o. Honoriusza.
godz. 17.00 - Msza św. w intencji ofiar stanu wojennego, kościół
oo. Dominikanów. Po Mszy św.
złożenie kwiatów w krużgankach
klasztoru pod tablicą Ofiar stanu
wojennego.
godz. 18.00 - Uroczystości pod
Pomnikiem Poznańskiego
Czerwca 1956 r.
a 16 grudnia
Gra miejska „Nielegalny eter.
Radio >>Solidarność<<”.
Szczegóły na stronie
poznan.ipn.gov.pl
Piła
a 1 - 13 grudnia
Maraton Pisania Listów - Amnesty International /akcja przeprowadzona zostanie we wszystkich
szkołach powiatu pilskiego oraz
w klubie muzycznym Scena/.
a 7 grudnia
godz. 12.00 - otwarcie dla dziennikarzy oraz grona pedagogicznego wystawy pt.: NSZZ
„Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–
1990, przygotowana przez
poznańskie Oddziałowe Biuro
Edukacji Narodowej IPN, /wystawa przygotowana specjalnie z
myślą o młodzieży uczącej się,
aby w atrakcyjny sposób przeprowadzić lekcje historii współczesnej Polski/.
a 12 grudnia
godz. 18.00 - Wernisaż wystawy
- NSZZ „Solidarność” i opozycja
demokratyczna w Wielkopolsce
1980–1990, przygotowana przez
poznańskie Oddziałowe Biuro

Edukacji Narodowej IPN.
Wystawa będzie czynna od 7 do
19 grudnia 2016, wstęp wolny.
Więcej informacji: Stowarzyszenie EFFATA, tel. 601 970 679, email: effata@wp.pl
Rozstrzygnięcie konkursu /wręczenie nagród/ pt.: Śladami
STANU WOJENNEGO, 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Konkurs na pracę pisemną
i grafikę /malarstwo, rysunek, fotografia/.
a 13 grudnia
godz. 12.00 - składanie wiązanek kwiatów przy pamiątkowej
tablicy na Rondzie Solidarności,
spotkanie przy kawie i ciastku w
siedzibie Oddziału.
godz. 19.30 - ogólnopolska
akcja - Zapal Światło Wolności,
przy pomniku Solidarności w Pile
/rondo Solidarności/.
a 16 grudnia
godz. 18.30 - Msza św. w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego w kościele pw. Świętej
Rodziny w Pile, ul. Świętego Jana
Bosko 1.
godz. 19.00 - Koncert Andrzeja
Kołakowskiego (po Mszy św.).
Leszno
a 13 grudnia
godz. 17.00 - Msza św. w intencji Ofiar stanu wojennego oraz
członków NSZZ „Solidarność”,
kościół pw. św. Jana Chrzciciela.
godz. 18.00 - złożenie kwiatów
pod pomnikiem Ludziom Solidarności na skwerze im. Anny Walentynowicz przy Rondzie
Solidarności.
godz. 18.30 - Koncert Andrzeja
Kołakowskiego, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława
Grochowiaka – Galeria Lochy.
Po koncercie ok. godz. 20.00 prezentacja książki pt.: „Pierwszy
przewodniczący NSZZ Solidarność w Lesznie. Stanisław Chojecki (1926-2015).
Jarocin
a 13 grudnia
godz. 12.30 - okolicznościowy
program artystyczny w kościele
pw. św. Marcina
godz. 13.00 - Msza św. w intencji Ofiar stanu wojennego.
godz. 14.00 - złożenie kwiatów
pod pomnikiem Solidarności.
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Krajowy Zjazd
Delegatów
Spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą i Premier Beatą Szydło, wręczenie odznaczeń
państwowych, panel dyskusyjny dotyczący dialogu społecznego i założeń reformy oświaty,
dyskusja nad zmianami w Statucie oraz przyjęcie uchwał i stanowisk to najważniejsze
punkty programu XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się
24 – 25 listopada 2016 r. w Orlen Arenie w Płocku. W Zjeździe uczestniczyło ponad
300 delegatów, w tym 16 z Regionu Wielkopolska NSZZ „S”.

Mniejsze emerytury i renty
funkcjonariuszy SB
Ustawę w sprawie obniżenia
emerytur rząd przyjął podczas
posiedzenia 24 listopada. Obniżka emerytur i rent będzie
dotyczyła funkcjonariuszy
określonych stanowisk, formacji i instytucji (np. Służby
Bezpieczeństwa), którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa od 22 lipca 1944
roku do 31 lipca 1990 roku.
Zmniejszenie tych świadczeń
obejmie też renty rodzinne pobierane po takich funkcjonariuszach. Łącznie zmiany
obejmą 32 tys. osób.
Obecnie maksymalna emerytura byłego esbeka, wynosi 19

tys. zł. 12 tys. zł dotyczy 32 osób,
9-12 tys. – 103 osoby, świadczenia w wysokości 6-12 tys. Zł dotyczą 1230 osób, a 11 679 dostaje
3-6 tys. zł. I tak, 4,7 tys. zł to
emerytura Jerzego Urbana,
rzecznika prasowego komunistycznego rządu. Gen. Józef
Sasin, który zajmował się zwalczaniem „Solidarności” dostaje
8 tys. zł. Skazany za morderstwo
ks. Jerzego Popiełuszki, płk
Adam Pietruszka – 3,9 tys. zł.
Prześladowca opozycji płk Jan
Lesiak – 3,1 tys. zł. Oficer prowadzący, zajmujący się zwalczaniem Kościoła – Wacław
Głowacki, 4,9 tys. zł emerytury.

Podejrzany o sprawowanie kierownictwa nad morderstwem
ks. Jerzego, szef bezpieki Władysław Ciastoń – 8 tys. zł emerytury.
W myśl projektu maksymalna emerytura dla byłych
funkcjonariuszy SB za czas ich
służby w tej formacji nie będzie
wyższa niż średnie świadczenie
w systemie powszechnym (2131
zł), a maksymalna renta – 1610
zł. Nowe przepisy obejmą pracujących w SB w latach 1944-90,
i mają wejść w życie od stycznia
2017 roku.
solidarnosc.gda.pl

Sprawa przeciwko dziennikarzowi
umorzona
W swoich wystąpieniach zarówno prezydent, jak i premier
skupili się na realizacji zobowiązań wyborczych składanych w
trakcie kampanii wyborczych.
Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe
zasłużonym działaczom związkowym. Wśród odznaczonych
była Ewa Zydorek, członek Zarządu Regionu Wielkopolska,
obecnie Sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która
otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Po wystąpieniach Prezydenta
A. Dudy i Premier B. Szydło rozpoczęła się robocza część
Zjazdu. Delegaci mogli uczestniczyć w wybranych panelach
dyskusyjnych. Jeden z nich dotyczył kodyfikacji prawa pracy, a
drugi zmian w systemie oświaty.
W części oświatowej uczestniczyła minister Anna Zalewska.
Moderatorem drugiej debaty pt.:
Kodyfikacja prawa pracy szansą
na rozwój dialogu społecznego
był przewodniczące wielkopolskiej „S” Jarosław Lange.
Omawiając prace Komisji
Krajowej w ostatnich dwóch latach, przewodniczący „S” Piotr
Duda podkreślił, że w latach
2010-2014 wszystkie działania
Związku były blokowane przez
koalicję PO-PSL: - Sytuacja w
kraju jest lepsza niż przez ostatnie osiem lat rządów poprzedniej ekipy.
Decyzją KZD kilkanaście
osób zostało uhonorowanych
tytułem Zasłużony dla NSZZ
„Solidarność”. Wśród tych osób
znalazł się Czesław Kamiński,
przewodniczący KZ w Philips w
Pile.
Na zakończenie pierwszego
dnia obrad odbyły się wybory
uzupełniające do Komisji Krajowej NSZZ „S”. Na dwa wakujące
miejsca zostali wybrani Zbigniew Gadzicki z Regionu Dolny
Śląsk i Paweł Szpunar z Regionu
Rzeszowskiego.
Pierwszego dnia obrad przyjęto apel do organizatorów
branżowych pielgrzymek na

Jasną Górę o uczestnictwo
przede wszystkim w organizowanej od 34 lat Pielgrzymce
Ludzi Pracy, której inicjatorem
był bł. ks. Jerzy Popiełuszko.
„Wypełnijmy wolę naszego
Patrona i nie dzieląc się na zawody i branże wszyscy wspólnie, w trzecią niedzielę
września, podążajmy przed oblicze Matki Narodu” – napisano
w apelu.
Przyjęto również Uchwałę w
sprawie ochrony znaku NSZZ
„Solidarność”. „Posługiwanie
się tą nazwą czy znakiem graficznym bez zgody władz NSZZ
Solidarność spowoduje wszczęcie odpowiednich działań prawnych dla ochrony dóbr
Związku” - czytamy w Uchwale.
W najbliższym czasie Komisja Krajowa przeprowadzi
szeroką kampanię informacyjną
na rzecz ochrony nazwy i znaku
„Solidarność”.
W drugim dniu obrad delegaci skupili się na zmianach w
Statucie Związku, mających
przede wszystkim uporządkowanie dokumentu oraz przyjęli
uchwały i stanowiska m.in.:
a w sprawie ochrony działaczy związkowych: chodzi o
podjęcie przez KK działań zmierzających do zmian legislacyjnych,
polegających
na
zwiększeniu odpowiedzialności
osób łamiących prawo w zakresie szczególnej ochrony stosunku
pracy
działaczy
związkowych oraz zniwelowania skutków bezprawnego wypowiedzenia stosunku pracy do
momentu rozstrzygnięcia sądowego. Delegaci postulują, aby
osoba, której sąd udowodni bezpodstawne zwolnienie z pracy
pracownika ponosiła dodatkową odpowiedzialność;
a w sprawie wieku emerytalnego: chodzi o wprowadzenie
emerytur zależnych m.in. od
stażu pracy, czyli ustanowienia
prawa do emerytury po 35 latach pracy dla kobiet i 40 dla
mężczyzn;
a w sprawie odpisu na zakła-

dowe fundusze świadczeń socjalnych w 2017 roku: chodzi o
„odmrożenia” bazy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2017 r. i kolejne lata.
Propozycje ustaw okołobudżetowych na 2017 r. zakładają dalsze „zamrożenie” funduszu
świadczeń socjalnych na poziomie roku 2016 oraz utrzymanie
podstawy naliczania wysokości
odpisu na fundusz na poziomie
roku 2010;
a w sprawie zmiany przepisu
Ustawy o związkach zawodowych: chodzi o zobowiązanie
pracodawców do udostępnienia
związkom zawodowym informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej,
w szczególności dotyczących
warunków pracy i zasad wynagradzania oraz kwartalnego raportu finansowego zakładu
pracy;
a w sprawie pracy zmianowej: chodzi o zmianę przepisów
Kp zmierzających do ograniczenia świadczenia pracy w niedziele i święta w systemie pracy
zmianowej;
a w sprawie pracy weekendowej: chodzi o to, aby z Kp, w części dotyczącej świadczenia
pracy w piątki soboty i niedziele,
usunąć dopuszczalność w tym
systemie pracy w święta;
a w sprawie reprezentatywności związków zawodowych:
chodzi o to, aby pracowników
przed pracodawcą mogły reprezentować tylko takie organizacje związkowe, które albo
posiadają wysoką reprezentatywność na terenie zakładu,
albo są reprezentatywne w skali
kraju;
a w sprawie standardów
MOP dotyczących przemocy
wobec kobiet i mężczyzn w
miejscu pracy: chodzi o stworzenie takich standardów, które
będą obejmować wszystkich
pracowników na każdym stanowisku pracy oraz będą zawierać
przepisy dotyczące zapobiegania, zwalczania przemocy i zadośćuczynienia dla jej ofiar. b

Sąd Rejonowy w Poznaniu
umorzył 28 listopada sprawę o
zniesławienie
przeciwko
dziennikarzowi Krzysztofowi
Kaźmierczakowi. Prywatne
oskarżenie wniósł Mirosław R.
pseudonim „Ryba”, były
ochroniarz
Elektromisu.
„Ryba” miał być zamieszany w
upozorowane samobójstwo
Romana K. ps. ,,Kapela”, który
prawdopodobnie uczestniczył
w porwaniu Jarosława Ziętary,
dziennikarza „Gazety Poznańskiej”. Kaźmierczak - opierając
się na aktach - opisał w maju
tego roku tę sprawę na łamach
„Głosu Wielkopolskiego”.
Pierwsza rozprawa odbyła
się 13 października. Obrońca
Mirosława R., mecenas Patrycja
Leśkiewicz stanowczo twierdziła, że artykuł w ,,Głosie”
oparty jest na pomówieniach i
nieprawdziwych informacjach.
Byłego ochroniarza reprezentował także mecenas Wiesław Michalski znany z występowania

w sprawach firmy Elektromis
Mariusza Świtalskiego. Mecenas
Leśkiewicz jest także obrońcą
Aleksandra Gawronika oskarżonego w procesie o podżeganie
do zabójstwa Ziętary. Co więcej,
w toku postępowania obaj ponowie twierdzili, że w ogóle się
nie znają.
Procesem Krzysztofa Kaźmierczaka zainteresowało się
Centrum Monitoringu Wolności
Prasy.
- Monitorujemy sprawę na
wniosek K. Kaźmierczaka –
mówił po październikowej rozprawie Piotr Wolniewicz z
CMWP. - Staramy się badać
przebieg wszystkich procesów,
w których dziennikarze oskarżani są z art. 212 Kodeksu karnego, gdyż uważamy, że przepis
ten ogranicza wolność prasy w
naszym kraju.
Na poniedziałkowej rozprawie sąd przychylił się do
wniosku K. Kaźmierczaka o
umorzenie postępowania.

- Myślę, że każdy dziennikarz chciałby usłyszeć takie
uzasadnienie jakie wygłosiła sędzia. Niestety, jest ono niejawne
– skomentował dziennikarz. Dziękuję wszystkim za wsparcie.
Krzysztof
Kaźmierczak,
dziennikarz „Głosu Wielkopolskiego” od lat dąży do wyjaśnienia okoliczności i ujawnienia
winnych uprowadzenia i
śmierci Jarosława Ziętary, który
1 września 1992 r. zaginął w drodze do pracy. Do dziś nie znaleziono ciała i nie pociągnięto do
odpowiedzialności sprawców
tej zbrodni. Jednak w toku kilkukrotnego wznawiania śledztwa i dzięki publikacjom - w tym
najliczniejszym autorstwa K.
Kaźmierczaka – przed sądem
postawiono byłego biznesmena
i senatora Aleksandra Gawronika, któremu postawiono zarzut podżegania do zabójstwa
Ziętary. Proces jest w toku.
Anna Dolska

Nowe kwoty wolne od podatku
Na zmianach w wysokości
kwoty wolnej od podatku
zyska około 3 mln Polaków. W
kieszeniach podatników zostanie 1,3 mld zł. Ale dopiero
wiosną 2018 r.
Maksymalnie kwota wolna
ma wynieść rocznie 6,6 tys. zł
(taka suma będzie zwolniona z
podatku, czyli nie zapłacimy go
wcale, jeśli tyle zarobimy w
ciągu roku; będzie to nas dotyczyło, jeśli pobieramy dość
skromne uposażenie w wysokości 550 zł miesięcznie). Kwota
będzie stopniowo maleć wraz ze
wzrostem dochodów podatnika.
Przy dochodzie 11 tys. zł rocznie
ma być taka jak dziś, czyli wynosić 3091 zł. Z tej wysokości
będą korzystać podatnicy zarabiający między 11 a 85,5 tys. zł
przez rok. Po tym progu kwota
znów będzie spadać – finalnie
aż do zera przy dochodzie rocznym 127 tys. zł.
Najwięcej pieniędzy zostanie
w portfelach tych podatników,
którzy mają roczny dochód na

poziomie maksymalnej kwoty
wolnej, czyli 6,6 tys. zł. Nie odprowadzą 1188 zł podatku, który
byłby należny, gdyby kwota
wolna nie istniała. Ale ponieważ
korzyść podatkowa w postaci
nieodprowadzonej daniny od
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kwoty wolnej, dzisiaj wyznaczonej na 3091 zł, to 556 zł, to osoby
te zarobią na zmianie na czysto
632 zł rocznie.
Dla osób, które zarabiają między 6,6 tys. zł a 11 tys. zł rocznie
(od 550 zł do ok. 916 zł miesięcznie), korzyść z nowego rozwiązania będzie stopniowo
maleć. I np. dla osiągających 8
tys. zł rocznie (ok. 666 zł miesięcznie) zysk w porównaniu z
dzisiejszym systemem wyniesie
430 zł, dla zarabiających 9 tys. zł
(750 zł miesięcznie) – 230 zł, a
przy dochodach 10 tys. zł rocznie (ok. 830 zł miesięcznie) będzie to już tylko 143 zł
(oczywiście wszystko w skali
roku). Dla tych, których dochód
jest wyższy od wymienionego,
ale mieści się w pierwszym
progu podatkowym (do 85 tys. zł
rocznie), wysokość kwoty wolnej nie zmieni się – wyniesie
rocznie 3091 zł, co da oszczędności na dzisiejszym poziomie
556 zł.
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