
Wielki handel na 
„minusie” 

Sklepów i hipermarketów 
przybywa, ale znaczący podatek 
dochodowy płacą do budżetu 
nieliczne firmy. Sieci handlowe 
w Polsce mają 231 mld zł przy-
chodów, ale wykazują tylko 8,4 
mld zł zysku brutto i od tego od-
prowadzają 1,6 mld zł podatku. 
W zestawieniu podatników CIT 
Ministerstwa Finansów na 36 
sieci handlu detalicznego, dzie-
sięć nie przynosi żadnego do-
chodu, w tym francuski Auchan, 
brytyjskie Tesco, holenderskie 
Macro.
Więcej…>>

W rocznicę Powstania
W Muzeum II Wojny Świato-

wej w Gdańsku 1 sierpnia br., w 
75. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego odbędzie się o 
godz. 17 Apel Pamięci, o 17:10 
nastąpi inauguracja Strefy No-
wych Technologii i prezenta-
cja pierwszego w Polsce filmu 
wykonanego w technologii VR 
„Kartka z Powstania” o godz. 18 
premiera spektaklu „Sen”.
Więcej…>>

Skargi na upał 
Państwowa Inspekcja Pra-

cy przyjęła w tym roku już 391 
skarg pracowników, którzy skar-
żą się na zbyt wysoką tempera-
turę i brak zimnych napojów. 212 
skarg dotyczyło nieprawidłowo-
ści związanych z wydawaniem 
napojów a 179 zbyt wysokiej 
temperatury w pomieszczeniach.
Więcej…>>

Bananowy sukces
Rusza stałe połączenie mor-

skie Polski z Ameryką Środkową. 
Od sierpnia to w gdańskim, a nie 
w niemieckich portach, będzie 
się odbywał przeładunek ba-
nanów trafiających do naszych 
sklepów. To sukces handlowy 
ZMPG. W efekcie banany bez-
pośrednio z Ameryki Środkowej 
co tydzień będą dostarczane do 
Gdańska.
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Jest zerowy PIT dla młodych

Rząd Mateusza Morawieckie-
go proponuje minimalne wyna-
grodzenie od 2020 r. na poziomie 
2450 zł brutto, a minimalną staw-
kę godzinową na 16 zł. Na Radzie 
Dialogu Społecznego strony nie 
osiągnęły porozumienia. Związki 
zawodowe chciały wzrostu mini-
malnej pensji do 2520 zł brutto 
(1822,8 zł na rękę), czyli 48,2 proc. 
prognozowanej płacy przecięt-
nej. Pracodawcy sugerowali 2387 
zł. Zdecyduje rząd do 15 września 

br. rozporządzeniem 
określającym mini-
malne wynagrodzenie 
i minimalną stawkę 
godzinową. Zatem od 
1 stycznia 2020 r. mi-
nimalne wynagrodze-
nie z 2 250 zł w 2019 r. wzrośnie 
do 2 450 zł, tj. o 8,9 proc. a stawka 
godzinowa dla  umów cywilno-
prawnych z 14,70 zł do 16 zł.

W relacji do prognozowa-
nego na 2020 r. przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce  
minimalne wynagrodzenie za 
pracę ukształtuje się na pozio-
mie 46,9 procent. W porówna-
niu do 2015 r. płaca minimalna 
wzrosła o 500 zł.  

                                Więcej...>>
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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Od 1 sierpnia br. weszła w 
życie nowelizacja ustawy po-
datkowej, wprowadzająca „ze-
rowy PIT” dla osób poniżej 26 
roku życia. Zwolnienie z podat-
ku pozwoli osobom do 26 roku 
życia np. przy minimalnej pensji 
2250 zł brutto zaoszczędzić 1,6 
tys. zł w skali roku. Przy średnim 
wynagrodzeniu 4900 zł brutto 
w portfelu zostanie ok. 4700 zł 
rocznie.

Skorzysta z tego około 2 mln 
osób. W założeniu ma to zmniej-
szyć tzw. klin podatkowy, czyli 

różnicę między pensją netto 
pracownika, a kwotą, którą fir-
ma, (zatrudniający), wydaje na 
jego zatrudnienie.

Ustawa zwalnia od podatku 
dochodowego od osób fizycz-
nych przychody ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, 
pracy nakładczej, spółdzielcze-
go stosunku pracy oraz z umów 
zlecenia do ukończenia przez 
podatnika 26 roku życia, do 85 
528 zł rocznie (zgodnie z górną 
granicą pierwszego progu po-
datkowego). Nowe rozwiązania 

w pełni będą wykorzystane od 
1 stycznia 2020 r. W 2019 r. li-
mit będzie niższy i wyniesie 35 
636,67 wyliczony od 1 sierpnia 
do 31 grudnia br.

Resort finansów obliczył, że 
w ciągu 10 lat działania pro-
gramu mniejsze wpływy do bu-
dżetu państwa wyniosą ok. 25 
mld zł. Z drugiej strony „opcja 
zerowa” ma przyczynić się do 
zmniejszenia zjawiska pracy na 
czarno i „płacenia pod stołem”, a 
młodzi ludzie zaczną wcześniej 
wchodzić na rynek pracy.

Minimalna: 2450 

Odyseusz 
Wybierając zagraniczne miej-

sce wypoczynku warto zare-
jestrować się w serwisie MSZ 
„Odyseusz” (odyseusz.msz.gov.

pl). Portal jest też dedykowany 
tym, dla których dalekie podró-
że, rejsy, długi pobyt za granicą 
stanowią część życia i działal-
ności zawodowej. W przypadku 
wystąpienia sytuacji nadzwy-
czajnych za granicą, MSZ bę-
dzie mogło nawiązać kontakt, 

udzielić niezbędnych informacji 
oraz pomocy poprzez właści-
wą placówkę dyplomatyczno-
-konsularną. System „Odyseusz” 
umożliwia otrzymywanie po-
wiadomień o zagrożeniach w 
kraju podróży. 

                                Więcej…>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wielki-handel-od-lat-na-minusie/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/muzeum-ii-wojny-swiatowej-na-rocznice-powstania/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/skargi-panstwowej-inspekcji-pracy-na-upaly-w-pracy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/placa-minimalna-w-2020-roku-propozycja-rzadu-2450-zl-stanie-sie-faktem-2/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dokad-na-urlop-polska-przyciaga/


„Tajemnice walizki generała Sierowa” - pod tym tytułem do księgarń 
trafiły dzienniki gen. Iwana Sierowa, głównego „sowietyzatora” Polski. Ge-
nerał armii, wiceszef NKWD, od 1954 r. przewodniczący KGB i do 1963 r. 
szef Głównego Zarządu Wywiadowczego („wojskówka” GRU), był współ-
odpowiedzialny m.in. za zbrodnię katyńską i rozbicie Polskiego Państwa 
Podziemnego (Proces 16) oraz za agenturę na kierunku zachodnim. Brał 
udział w zdławieniu powstania węgierskiego w 1956 r., aresztując do-
wódców węgierskich (m.in. ministra płk. Pála Malétera) według modus 
operandi z Polski z1945 r. To pierwsza tego typu publikacja. 
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Dodany art. 221b Kodeksu pra-
cy, obowiązujący od 4 maja br., 
określa, że dane szczególnych kate-
gorii, w tym o zdrowiu, pracodawca 
może przetwarzać, gdy pracownik, 
bądź kandydat do pracy, wyrazi na 
to zgodę i z własnej inicjatywy prze-
każe takie dane. 

W opinii Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych wiedza o tym, czy 
ktoś jest nietrzeźwy jest informacją 
o stanie zdrowia. Przepis nie ma 
związku z badaniem pracowników 
alkomatem przez pracodawcę. Z 
kolei okoliczności i zasady, na ja-
kich można przeprowadzić bada-
nie trzeźwości pracownika określa 
ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 
1982 r. Stan trzeźwości pracowni-
ków można sprawdzać tylko wte-
dy, gdy łącznie są spełnione dwa 
warunki: badanie odbywa się na 
żądanie kierownika zakładu pracy, 
osoby przez niego upoważnionej 
lub pracownika, co do którego za-
chodzi uzasadnione podejrzenie, 
że spożywał alkohol w czasie pracy 
lub stawił się do niej w stanie po 
użyciu alkoholu oraz badanie stanu 
trzeźwości pracownika przeprowa-
dza uprawniony organ powołany 
do ochrony porządku publicznego, 
zaś zabiegu pobrania krwi dokonu-
je osoba posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, co ma za-
pewnić wiarygodność wyniku.

W razie uzasadnionego podej-
rzenia, że pracownik stawił się w sta-
nie po użyciu alkoholu albo spoży-
wał alkohol w czasie wykonywania 
obowiązków służbowych, pojawia 
się obowiązek niedopuszczenia 
do pracy. Pracodawca nie musi np. 
wzywać policji, by zbadała alkoma-
tem pracownika. Uzasadnione po-
dejrzenie, że osoba jest pod wpły-
wem alkoholu jest wystarczające, by 
nie dopuścić jej do pracy. Badanie 
alkomatem może być zainicjowane 
przez pracownika w odpowiedzi na 
zarzut, że jest pod wpływem alko-
holu.

Brzmienie ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi wyklucza  wyryw-
kowe czy prewencyjne badania 
pracowników alkomatem. W opinii 
organu ds. ochrony danych osobo-
wych nie ma podstawy prawnej, 
która umożliwiłaby pracodawcom 
samodzielną kontrolę pracowni-
ków alkomatem. Nie można więc 
traktować badania stanu trzeźwości 
pracowników jako formy monitoro-
wania pracy pracowników, o której 
mowa w art. 22 (3) § 4 kp, działania 
niezbędnego dla zapewnienia bez-
piecznych lub higienicznych wa-
runków pracy, usprawiedliwionego 
ze względu na uzasadniony interes 
pracodawcy.

Sporządził: Łukasz Sulej 
(stan prawny na 24 lipca 2019 r.)

CYTAT TYGODNIAPOLECANA KSIĄŻKA 

WALIZKA WYWIADOWCY

LICZBA TYGODNIA

PRAWNIK

16,8 mld USD (61,05 mld 
Tyle wyniosły w ub.r. wpływy dewizowe z przyjazdowej turystyki 
zagranicznej (wzrost w stosunku do 2017 r. o 6,4% w USD oraz o 
2,8% w PLN).

WYDARZYŁO SIĘ

W Kampinosie zetknąłem się z zespołem dziewcząt, które pełniły służ-
bę łączniczą. Spowiadałem je, służyłem, ostrzegałem, radziłem… Jedno 
wiedziałem: zdolne są do każdej ofiary, przekonane, że pełnią świętą po-
winność. Grzebaliśmy je w polskiej ziemi. Były jak ziarna pszeniczne, któ-
re padają w ziemię, aby obumarłszy, przynieść owoc stokrotny.

Prymas Wyszyński, kapelan AK Żoliborz-Kampinos ps. „Radwan III”

l	29 lipca 1921
      –  nieopodal 

Opola zanoto-
wano najwyższą 
temperaturę na te-
renie obecnej Polski 
(+40,2 stopnia C). 

l	1 sierpnia 1935 
– w Tatrach roz-
poczęto budowę 
kolejki linowej 
na Kasprowy 
Wierch.

l	4 sierpnia 1260 
– papież Aleksan-
der IV wydał bullę 
przyznającą prawo 
organizowania w 
Gdańsku jarmar-
ków św. Dominika.

Jednym z punków wyjazdów 
turystycznych organizowanych 
przez NSZZ „S” imprez jest wspól-
ne zdjęcie uczestników, często z 
flagą „Solidarności”. Zwracamy się 
o nadsyłanie zdjęć z takich wyjaz-
dów, do którego można dołączyć 
krótki opis wycieczki. W jesiennych 
numerach naszego pisma opubli-
kujemy nadesłane fotografie. Tych, 
którzy nadeślą zdjęcia nagrodzimy 

nagrodami książkowymi. Czeka-
my na zdjęcia. Adres: m.kuzma@
solidarnosc.gda.pl

Powstanie warszawskie od 1 
sierpnia do 3 października1944 
r. prowadzone w ramach akcji 
„Burza” przez Armię Krajową 
miało nikłą szansę militarne-
go powodzenia. Zniweczyły ją: 
decyzja Stalina o zatrzymaniu 
ofensywy na przedpolach Pragi, 
kremlowski satrapa nie godził 
się (do 14 września 1944 r.) na 
międzylądowanie samolotów 
aliantów na lotniskach  sowiec-
kich, 1 Samodzielna Brygada 
Spadochronowa gen. Sosa-
bowskiego, miast nieść pomoc 
walczącemu krajowi, wykrwa-
wiła się nad Arnhem w operacji 
„Market Garden”. Konferencja w 
Teheranie, podporządkowanie 
Polski sowieckiej strefie i działa-
nia Armii Czerwonej wobec AK 
od Wilna po Lwów rokowały jak 
najgorzej.   

Powstanie było desperackim 
zrywem. 1 sierpnia 1944 r. 35 
tysięcy chłopców i dziewcząt 
z biało-czerwonymi opaskami 
stawia się na punkty zborne. 
Bór” Komorowski, mimo wahań, 
zdecydował: „Tak – Godzina W!”. 
O godzinie 17. powstańcy wy-
biegają z pięciuset warszaw-
skich bram w nadziei, że za 

trzy dni przekroczy Wisłę Armia 
Czerwona, a Oni wystąpią jako 
gospodarze wolnej stolicy i wol-
nej Polski. 

Stan uzbrojenia Okręgu War-
szawa AK: 3846 pistoletów, 2629 
karabinów, 657 pm, 145 rkm, 47 
ckm, 29 rusznic p-panc. i gra-
natników PIAT, 16 moździerzy, 2 
działka. Broń wystarczała do wy-
posażenia 70 plutonów (3,5 tys. 
żołnierzy). Niedostatki uzbro-
jenia i wyszkolenia powstańcy 
rekompensowali zaangażowa-
niem i pomysłowością.

Poległo ok. 18 tys. powstań-
ców. Straty ludności były pora-
żające (150-180 tys. zamordo-
wanych mieszkańców stolicy, 
m.in. rzeź mieszkańców Woli 
i Ochoty). Straty po stronie 
niemieckiej  (stłumieniem po-
wstania dowodził SS-Obergru-
penführer Erich von dem Bach-
-Zelewski) wyniosły ok. 2 tys. 
zabitych i ok. 9 tys. rannych. 

Powstanie stało się symbo-
lem walki o uniwersalne prawdy 
i wartości, czynnikiem kształ-
tującym polską tożsamość. Na 
mapie stolicy od 2004 r. jest 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego.   

Powstanie Warszawskie

Prześlij zdjęcie 

Stan trzeźwości 


