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Obniżka stawki PIT
Rząd przyjął projekt zmiany 

ustawy o podatku dochodowym 
od osób �zycznych, przewidujący
m.in. obniżenie 18-proc. staw-
ki podatku PIT do 17 proc. oraz 
podniesienie kosztów uzyskania 
przychodów dla pracowników. Z 
obniżenia stawki skorzysta 25 mln 
podatników, zaś z podwyższenia 
pracowniczych kosztów uzyskania 
przychodów – 12 mln pracowni-
ków.  

Przyjazny 
pracodawca

Trwa XII edycja konkursu „Pra-
codawca Przyjazny Pracownikom” 
ogłoszonego przez Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „S”. Wnioski 
można zgłaszać do 30 września 
2019 r. Kandydatów zgłaszają 
podstawowe jednostki organiza-
cyjne „Solidarności”.  

Nie żyje  
Maciej Jankowski

Wczoraj odbyły się uroczystości 
pogrzebowe Macieja Jankowskie-
go. Legendę Solidarności żegnało 
wielu obecnych i byłych członków 
naszego Związku. Maciej Jan-
kowski do „Solidarności” wstąpił 
w 1980 roku, po 13 grudnia 1981 r. 
był internowany, a w latach 80. 
działał w podziemiu. W 1990 roku 
został zastępcą szefa Zarządu Re-
gionu Mazowsze „S”, a w latach 
1991-98 był szefem Zarządu Re-
gionu. 

O b e c n i e 
w Europie funk-
cjonuje około 
1200 euro-
pejskich rad 
z a k ł a d o w y c h . 
Przedstawiciele 
„Sol idarności ” 

są w około stu. Najwięcej polskich 
przedstawicieli jest w europejskich 
radach zakładowych w �rmach
francuskich i niemieckich.  NSZZ 
„Solidarność” często samodzielnie 
inicjuje negocjacje ws. utworze-
nia ERZ, teraz na przykład trwają 
przygotowania do takich rozmów 
w szwajcarskim koncernie Swiss 
Krono – znanym producencie płyt 
podłogowych. Funkcjonowanie 
europejskich rad zakładowych ma 
duże znaczenie dla wzmacniania 
praw pracowniczych  i pozycji or-
ganizacji związkowych w krajach 
gdzie operuje dana korporacja 
ponadnarodowa. Niezależnie od 
jej formatu przeważnie strategicz-
ny proces decyzyjny odbywa się 
na poziomie centrali, a do kraju, 
w którym funkcjonują �lie korpora-
cji przesyłane są tylko kierunkowe 
decyzje do realizacji. Jeżeli istnie-
je europejska rada zakładowa, to 
przedstawiciele pracowników mają 
bezpośredni dostęp do informacji 
na temat tego procesu decyzyjne-
go i mają prawo do jego konsulto-
wania. Bez tego, zależeliby tylko od  
informacji, które dostają od lokal-
nych zarządów. Dzięki uczestnictwu 
w ERZ możliwe jest, że przedstawi-
ciele pracowników uzyskają dostęp 
do o wiele większej wiedzy o zamia-
rach korporacji, niż zarządzający 
daną �lią na poziomie krajowym. To
jakie są konkretne efekty działalno-
ści rady zależy od zaangażowania 
się jej członków. Jest wiele takich 
ERZ, które np. próbują przenosić 
wyższe standardy BHP czy szkoleń 
pracowniczych z kraju macierzyste-
go korporacji w Zachodniej Europie 
do �lii w Polsce.

Sławomir Adamczyk 
kierownik Biura  

Branżowo-Konsultacyjnego  
Komisji Krajowej

ERZ to dostęp  
do informacji

NASZYM ZDANIEM

Pod koniec sierpnia zostaną 
wręczone stypendia z Fundu-
szu Stypendialnego NSZZ „S”. 
Zachęcamy do wsparcia uzdol-
nionej i aktywnej młodzieży 
z województwa pomorskiego.  
Więcej...>>

16 lipca w  Gdańskim Muzeum II 
Wojny Światowej garnizon pomor-
ski obchodził swoje święto połączo-
ne z obchodami 100-lecia powsta-
nia Policji Państwowej. W czasie 
uroczystości wręczono nominacje 
na wyższe stopnie służbowe, od-
znaczenia państwowe, resortowe 
i wyróżnienia dla policjantów i pra-
cowników cywilnych. Garnizon po-
morski liczy blisko 6 tys. funkcjona-
riuszy i pracowników.

W uroczystości uczestniczyli  
przedstawiciele władz samorzą-

dowych oraz współpracujących 
służb i instytucji.  NSZZ „Solidar-
ność” reprezentował przewodni-
czący ZRG Krzysztof Dośla i Iwona 
Adamczyk-Rosinka, przewodni-
cząca Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Cywilnych Policji, 
ABW, SG z siedzibą w Gdańsku. Do 
tej pory struktury naszego związku 
mogą obejmować tylko pracowni-
ków cywilnych, trwają jednak pra-
ce mające na celu wprowadzenie 
pluralizmu związkowego do służb 
mundurowych.

GRUPA MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS 

Chcą utworzenia Europejskiej 
Rady Zakładowej

Przyspieszenie działań ma-
jących na celu utworzenie Eu-
ropejskiej Rady Zakładowej we 
francuskiej Grupie Marie Brizard 
Wine and Spirits, która posiada 
swoje oddziały w kilku krajach 
europejskich – to główny temat 
rozmów polskich i francuskich 
związkowców, które odbyły się 
16 lipca w siedzibie gdańskiej 
„Solidarności”.

– Celem naszej wizyty jest 
obrona interesów pracowników 
we wszystkich �rmach należących

do holdingu Marie Brizard. Ważny 
jest dostęp do informacji doty-
czących kondycji �rmy, wszystko
powinno być transparentne – mó-
wił francuski związkowiec Pascal 
Saeyvoet. Dlatego jego zdaniem 
konieczne jest jak najszybsze 
powołanie Europejskiej Rady Za-
kładowej. Zarówno związkowcy 
polscy, jak i francuscy byli zgodni, 
że �nanse poszczególnych �rm
powinny być rozdzielone, tak aby 
kłopoty jednej �rmy nie obciążały
drugiej. Więcej...>>

Na stulecie policji

FO
T. 

M
AŁ

GO
RZ

AT
A 

KU
ŹM

A

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

93 procent

WYDARZYŁO SIĘ
 15.07.1410 r.  

Bitwa pod Grun-
waldem. Armia 
polsko-litewska 
pokonała wojska 
krzyżackie. 

 15.07.1961 r. 
Władze komuni-
styczne usunęły ze 
szkól naukę religii.

 19.07.1569 r. 
Książę pruski 
Albrecht Fryderyk 
Hohenzollern 
złożył hołd lenny 
królowi Zygmun-
towi II Augustowi.

Proces komandorów
HISTORIA 1952
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PYTANIE TYGODNIA

To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości.
Neil Armstrong, stawiając pierwszy krok człowieka na Księżycu.  

Lądownik osiadł na powierzchni Księżyca 20 lipca 1969 roku o godzinie 
20.17 UTC (czas uniwersalny)

Tylu przepytanych respondentów w Polsce zadeklarowało, że czuje się 
bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, natomiast 86 proc. ankieto-
wanych ocenia Polskę jako bezpieczny kraj (CBOS).

Młodzi a związek zawodowy
ADAM TYLSKI, zastępca przewodniczącego RK 
Sekcji Portów Morskich  NSZZ „Solidarność” 

– Z mojego doświadczenia, jako osoby, która zajmuje 
się organizowaniem związku zawodowego, wynika, że 
najlepszą metodą dotarcia z informacją do pracowników,  
w tym do młodych ludzi, jest bezpośrednia rozmo-
wa. Ważne są te kontakty twarzą w twarz. Przykładem 

może być utworzenie od podstaw i rozwój organizacji związkowej w DCT 
Gdańsk, do której należą w większości młodzi ludzie, którzy również zarzą-
dzają tą organizacją. W przypadku nowych pokoleń pracowników istotne 
jest, aby związek zawodowy postrzegany był jako organizacja nowocze-
sna i profesjonalna. Dlatego istotne jest posługiwanie się w działalności 
związkowej nowoczesnymi kanałami do przekazywania informacji o spra-
wach związkowych i pracowniczych – i to z sukcesem realizują koledzy  
z DCT Gdańsk. Przykładem takiej nowej formy walki związkowej są np. pe-
tycje internetowe. O wiele łatwiej i efektywniej jest zbierać podpisy poprzez 
Internet, niż chodzić z papierową listą. Właśnie jesteśmy w trakcie takiej akcji 
w obronie zwolnionego przewodniczącego w jednej z gdyńskich spółek por-
towych. W ciągu kilku dni podpisało się pod nią kilka tysięcy osób i to z ca-
łego świata. Ma to szczególne znaczenie dla związków w �rmach mających
swoje oddziały w różnych krajach. Wracając do młodych ludzi w Związku, 
ważne jest, aby bardziej włączać ich w pracę organizacji związkowych. 

ZUS WYJAŚNIA

15 sierpnia 2019 roku odbędzie 
się XXV ORLEN Maraton „Solidarności”. 
Trasa będzie podobna do tej sprzed 
roku, z Gdyni do Gdańska. Nadal prze-
biegać będzie przy licznych trójmiej-
skich zabytkach oraz historycznych 
miejscach związanych z Grudniem 
’70 i Sierpniem ‘80, ale więcej będzie 
nadmorskich odcinków.

Maraton „Solidarności” to nie 
tylko impreza sportowa. To także 

okazja do oddania hołdu pole-
głym stoczniowcom w Grudniu 
1970 roku oraz strajkującym w 
Sierpniu 1980 roku.

Zapisy przyjmowane będą do 
dnia startu, tylko on-line.13 i 14 
sierpnia w Gdańsku będzie czyn-
ne Biuro Zawodów – Sala BHP ul. 
Jerzego Popiełuszki 6.
Więcej oraz zapisy on-line: www.
maratongdansk.pl 

Maraton Solidarności 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych ostrzega przed fałszywymi 
mailami wysyłanymi do klientów. 
Otwarcie załączników do takiej 
wiadomości grozi zainfekowaniem 
komputera i wykradzeniem da-
nych. W ostatnich dniach, niektórzy 
klienci  ZUS otrzymali maile zaty-
tułowane „Składka” z informacją o 
błędnie opłaconych należnościach. 
Korespondencja pochodzi rzeko-
mo z kancelarii ZUS. W stopce ad-
resowej widnieją natomiast adresy 
z rozwinięciem gov.pl, których ZUS 
nie używa. Każdy z maili ma dołą-
czony plik, który zawiera informacje 
o błędnie opłaconych składkach.

ZUS przypomina, że nie kieru-
je do swoich klientów informacji 
o rozliczeniach drogą mailową. . 
Drogą elektroniczną ZUS kontak-
tuje się jedynie z tymi klientami, 

którzy posiadają konto na portalu 
Platformy Usług Elektronicznych 
i wybrali taką właśnie formę kon-
taktu. ZUS ostrzega, by w żadnym 
przypadku nie odpowiadać na 
maile, które jakoby pochodzą z 
ZUS, ani nie otwierać załączonych 
plików. Korespondencja taka ma 
bowiem najczęściej na celu zain-
fekowanie komputera i uzyskanie 
dostępu do danych, które zapisa-
ne są w jego pamięci.

Osoby, które mają wątpliwości 
co do nadawcy otrzymanej kore-
spondencji, prosimy o kontakt  z 
najbliższą placówką Zakładu lub 
Centrum Obsługi Telefonicznej 
pod numerem: 22 560 16 00 lub 
adresem mailowym cot@zus.pl

Regionalny rzecznik prasowy 
ZUS województwa pomorskiego 

Krzysztof Cieszyński

Fałszywe maile z ZUS

21 lipca 1952 r., wyrokiem 
Najwyższego Sądu Wojskowego 
pod przewodnictwem płk. Piotra 
Parzenieckiego, „za zorganizowanie 
spisku w wojsku” na karę śmierci 
skazani zostali kmdr por. Robert 
Kasperski, kmdr Stanisław Miesz-
kowski, kmdr por. Zbigniew Przy-
byszewski,  kmdr Jerzy Staniewicz 
i kmdr Marian Wojcieszek Wyroki 
dożywotniego więzienia otrzyma-
li, kmdr por. Kazimierz Kraszewski 
i kmdr por. Wacław Krzywiec. Grupa 
o�cerów Marynarki Wojennej zosta-
ła zatrzymana w l. 1950–1951. Po-
stawiono im bezpodstawne zarzuty 
działalności szpiegowskiej i dywer-
syjnej. Wszyscy o�cerowie służyli
w Wojsku Polskim przed II wojną 
światową. Brali udział w kampanii 
wrześniowej w 1939 r. w obronie 
Helu, następnie do końca wojny 
przebywali w niemieckich o�agach.
Po powrocie do Polski w 1945 r. zo-

stali przyjęci do służby w Marynarce 
Wojennej, w której w momencie 
aresztowania zajmowali najwyższe 
stanowiska. Podczas śledztwa byli 
torturowani �zycznie i psychicznie.
W czasie procesu nie przyznali się 
do zarzucanych im czynów. Miesz-
kowski, Przybyszewski i Staniewicz 
zostali rozstrzelani  w połowie 
grudnia 1952 r., natomiast wobec 
Kasperskiego i Wojcieszka zastoso-
wano prawo łaski.  Miejsca pochów-
ku rozstrzelanych o�cerów przez
kilkadziesiąt lat nie były znane. Po 
„odwilży” w 1956 r. wszyscy skazani 
zostali zrehabilitowani. 16 grudnia 
2017 roku, odnalezione na Powąz-
kach i zidenty�kowane szczątki
komandorów Staniewicza, Miesz-
kowskiego i Przybyszewskiego 
spoczęły, z pełnym ceremoniałem 
wojskowym, w Kwaterze Pamięci 
na cmentarzu Marynarki Wojennej 
w Gdyni  Oksywiu.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.maratongdansk.pl/
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