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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Budżet po 
aktualizacji przyjęty 
przez rząd

Premier Mateusz Morawiecki 
poinformował w poniedziałek 23 
grudnia br., iż rząd przyjął budżet 
na 2020 rok po jego „aktualiza-
cji”. - Będzie to budżet zrówno-
ważony, będą projekty socjalne 
– zapowiedział premier i dodał, że 
jest przekonany, że to „najlepszy 
budżet w ciągu ostatnich 30 lat”. 
– Przyjęliśmy waloryzację kwo-
tową emerytur o co najmniej 70 
zł – dodał premier. Zapowiedział 
też, że „trzynastka” dla emerytuów 
będzie wypłacana „zgodnie z har-
monogramem”. Morawiecki dodał, 
że udało się przyjąć zrównoważo-
ny budżet „w dużej mierze przez 
uszczelnianie �nansów publicz-
nych i walkę z ma�ami VAT”. W sfe-
rze �nansów publicznych będzie
jednak „niewielki de�cyt”.

Więcej...>>

Niedzielny handel 
inaczej

Od 2020 r. ograniczenie handlu 
będzie obowiązywało z wyjątkiem  
siedmiu niedziel w roku: dwóch ko-
lejnych poprzedzających Boże Na-
rodzenie, jednej przed Wielkanocą 
i czterech dodatkowych ostatnich 
niedziel: stycznia, kwietnia, czerw-
ca oraz sierpnia – informuje Polska 
Agencja Prasowa. – Ograniczenie 
handlu w niedziele jest efektem 
obywatelskiego projektu złożone-
go przez komitet, w którego skład 
wchodziła m.in.  „Solidarność”.

PIT zapłacisz na 
mikrorachunek 

Nowe uproszczenie przygo-
towane przez Ministerstwo Fi-
nansów i Krajową Administrację 
Skarbową, tzw. mikrorachunek 
podatkowy będzie funkcjonował 
od 1 stycznia 2020. Jego numer 
możemy sprawdzić w dowolnym 
momencie w ciągu roku, korzysta-
jąc z generatora dostępnego na 
stronie podatki.gov.pl lub w każ-
dym urzędzie skarbowym. Wyge-
nerowanie i korzystanie z mikro-
rachunku nie wiąże się z żadnymi 
opłatami. 

Pokazać historię tablic 
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W historycznej Sali BHP Stoczni 

Gdańskiej otwarta została nowa 
ekspozycja poświęcona historii po-
wstania tablic z 21 postulatami Mię-
dzyzakładowego Komitetu Strajko-
wego z sierpnia 1980 roku. Wystawę 
można oglądać bezpłatnie.

Prezentacja jest dwujęzyczna. 
W języku polskim oraz angielskim 
można poznać całą – od momentu 
powstania aż do dzisiaj – historię 
tablic z sierpniowymi postulatami, 
które były głównym elementem 
porozumienia pomiędzy komu-
nistyczną władzą a Międzyzakła-
dowym Komitetem Strajkowym 
w Gdańsku z sierpnia 1980 roku. 
Uzgodnienia zostały zawarte 

dokładnie w tym miejscu, gdzie 
można teraz oglądać wystawę 
- w historycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej. 

Ciekawym elementem całości 
jest �lm, na którym została zapre-
zentowana historia oraz osoby 
związane z historycznymi tablica-
mi.

Ekspozycja stanowi uzupełnie-
nie wystawy głównej i powstała 
z inicjatywy Fundacji Promocji 
Solidarności. Materiały pochodzą 
z Narodowego Muzeum Morskie-
go w Gdańsku. Kuratorem wysta-
wy jest Joanna Lewandowska z Ar-
chiwum Historycznego KK NSZZ 
„Solidarność”. 

NOWA WYSTAWA W SALI BHP 

Każdy zainteresowany może zobaczyć nową wystawę poświęconą 
tablicom (na zdjęciu) w Sali BHP. Wstęp bezpłatny.

Każdy z nas 
może mieć swo-
je oceny i spoj-
rzenie przez pry-
zmat własnych 
doświadczeń, ale 
nie ulega wątpli-
wości, że gdyby 
nie NSZZ „Solidarność” żyłoby się 
przeciętnemu obywatelowi znacz-
nie gorzej, a sytuacja pracowników 
odbiegałaby in minus od obecnej. 
Przez lata słyszeliśmy na przykład, 
że mamy konkurować kosztami 
pracy, że kodeks pracy to przeży-
tek. Były próby podważania za-
bezpieczeń pracowniczych i wyj-
mowania pewnych elementów 
cywilizujących warunki zatrud-
nienia. Choćby lekceważąc umo-
wy o pracę przy zamówieniach 
publicznych. To dzięki Związkowi 
udało się zabezpieczenia te utrzy-
mać, a nawet poprawić. 

Samo pojęcie dialogu społecz-
nego, bez sięgania do 1980 roku, 
do przepisów prawa wprowadziła 
„Solidarność”, to dzięki niej w Kon-
stytucji RP znalazł się zapis, że spo-
łeczna gospodarka rynkowa oparta 
jest m.in. na solidarności, dialogu i 
współpracy partnerów społecz-
nych. To „Solidarność” wywalczyła 
zapisy prawne o układach zbio-
rowych pracy, nie dało się tego, 
niestety, szerzej rozwinąć (…) Od 
marca 2018 roku pracownicy han-
dlu mieli pierwszą niedzielę wolną 
od pracy. Wbrew zapowiedziom 
ekonomistów związanych z siecia-
mi handlowymi, koniec świata nie 
nastąpił. Opieraliśmy się na argu-
mentach i wyliczeniach. Straszono 
nas upadłościami, bezrobociem. 
Nic takiego się nie stało, a �rmy
i sieci handlujące w Polsce odno-
towują systematyczny wzrost ob-
rotów i dochodów. 

Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Zarządu Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Cały wywiad w styczniowym wyda-
niu Magazynu „Solidarność” 

Wbrew 
słowom części 
ekonomistów

NASZYM ZDANIEM

Światełko przynieśli do nas 
przed Świętami Bożego Narodze-
nia harcerze z gdańskiego hufca 
ZHR. Gości przywitali Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” oraz Bogdan Olszewski, 
sekretarz Zarządu Regionu.

– Cieszę się, że nas odwiedzili-
ście – powiedział Krzysztof Dośla.

– Za rok również się pojawimy 
– zapowiedzieli harcerze.

Betlejemskie Światło Pokoju 
w „Solidarności”
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http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/budzet-po-aktualizacji-przyjety-przez-rzad


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
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WYDARZYŁO SIĘ
 23.12.1991 r.  

Jan Olszewski zo-
stał premierem RP

 23.12.2005 r. 
Lech Kaczyński 
został zaprzysię-
żony na urząd 
prezydenta RP

 26.12.1918 r.  
Do Poznania 
przybył Ignacy Jan 
Paderewski 

Koniec PRL – początek zmian ustrojowych
HISTORIA 1989
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PRAWNIK WYJAŚNIA

Tyle oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, w zdecydowa-
nej większości z Ukrainy, zostało wydanych w pierwszej połowie 2019 
roku. Polska jest głównym krajem przyjmującym tymczasowych pra-
cowników zagranicznych wśród państw Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju. Oznacza to, że przyjmujemy więcej przybyszów 
zza granicy niż np. Stany Zjednoczone.

Wydaje się, że rzeczywiste motywy wszystkich oskarżonych były związane 
z chęcią służbowej kariery. Oni ją w tak specy�czny sposób pojmowali.

Jan Olszewski, oskarżyciel posiłkowego w rozpoczętym 27 grudnia 1984 
roku procesie morderców ks. Popiełuszki

Dni wolne od pracy 2020

30 lat temu, 29 grudnia 1989 r., 
Sejm kontraktowy dokonał zmiany 
Konstytucji Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej, która weszła w życie 
1 stycznia 1990 roku. 

Przywrócono historyczną na-
zwę państwa – Rzeczpospolita 
Polska oraz tradycyjne godło - orła 
w koronie. Posłowie usunęli z kon-
stytucji m.in. ideologiczny wstęp 
mówiący o socjalizmie i gospo-
darce planowej oraz zapisy gwa-
rantujące przewodnią rolę Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej 
i sojusz ze Związkiem Sowieckim. 

Suwerenem stał się Naród, 
rozumiany jako wspólnota rów-
noprawnych obywateli. Naród 
sprawował władzę przez swych 
przedstawicieli wybieranych do 
Sejmu, Senatu i rad narodowych. 
Partie polityczne miały zrzeszać 
obywateli na zasadach dobrowol-
ności i równości „w celu wpływania 
metodami demokratycznymi na 
kształtowanie polityki państwa”. 

Nowe zapisy konstytucyjne 
zapewniały także udział samorzą-
du terytorialnego w sprawowaniu 
władzy oraz swobodę działalności 
gospodarczej. 

Dotychczasowa konstytucja 
PRL została uchwalona przez Sejm 
22 lipca 1952 r. Opracowano ją 
na wzór konstytucji ZSRS z 1936 
roku, na której poprawki naniósł 
sowiecki dyktator Józef Stalin. 

Wersję polskojęzyczną pod-
pisał Bolesław Bierut, sowiecki 
agent, który chciał zbudować ko-
munizm w Polsce, w latach 1947-
-52 określany jako prezydent RP, 
stosując gwałtowną i brutalną so-
wietyzację Polski. 

Kolejnej ważnej modyfikacji 
ustrojowej niepodległej Polski 
dokonała tzw. Mała Konstytu-
cja przyjęta przez Sejm 17 paź-
dziernika 1992 r. W 1997 roku 
została uchwalona nowa Kon-
stytucja RP, która obowiązuje 
do dzisiaj.

Nowy Rok w 2020 roku wy-
pada w środę. Kolejna okazja do 
odpoczynku nadarzy się w ponie-
działek, 6 stycznia w Święto Trzech 
Króli. Biorąc urlop na 2 i 3 stycznia, 
zyskujemy 6 dni wolnych.

Wielkanoc w 2020 r. przypada 
na 12 kwietnia, więc poniedziałek 
wielkanocny będzie 13 kwietnia. 

W maju dniem wolnym od pracy 
będzie tylko 1 maja (piątek). Święto 
Konstytucji 3 Maja przypada bo-
wiem w 2020 roku w niedzielę.  

W czerwcu dniem wolnym od 
pracy będzie Boże Ciało (czwartek, 
11 czerwca).

Piętnastego sierpnia (Święto 
Wojska Polskiego i Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny) przypa-

da w sobotę, więc pracodawca bę-
dzie mieć obowiązek wyznaczenia 
dodatkowego dnia wolnego (pra-
codawca nie musi udzielać nato-
miast dnia wolnego, gdy święto 
wypadnie w niedzielę, która jest 
dla pracownika dniem wolnym).

Wszystkich Świętych przy-
padnie w 2020 roku w  niedzielę, 
a Święto Niepodległości – w śro-
dę, dlatego biorąc dwa dni urlopu 
(9 i 10  listopada) uzyskamy pięć 
dni wolnego. 

Pierwszy i drugi dzień Bożego 
Narodzenia w 2020 r. to piątek i so-
bota. Za sobotę dodatkowy dzień 
wolny musi zostać oddany w tym 
samym okresie rozliczeniowym, 
w którym wypadło święto.

PLANUJEMY URLOPY
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W imieniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ser-
decznie dziękujemy za obecność pocztów sztandarowych, delegacji 
składających kwiaty, uczestników podczas uroczystości obchodów 
Grudnia 1970 – tak 16 jak i 17 grudnia 2019 r. To ważne, że jesteśmy 
razem, że pamiętamy. Mamy nadzieję na podobną współpracę w 
przyszłości. Jednocześnie przesyłamy życzenia wszelkiej pomyślno-
ści w 2020 roku.
Pełny wykaz pocztów sztandarowych podczas uroczystości...>>

W 2020 roku wynagrodzenie 
minimalne wzrośnie do 2600 zł, 
a minimalna stawka godzinowa 
wyniesie 17 złotych. 

Zmiany obejmą również dodat-
ki stażowe. Od początku przyszłe-
go roku dodatek za staż pracy nie 
będzie mieć już żadnego wpływu 
na wysokość minimalnego wyna-
grodzenia. Na tę zmianę czekali 
od lat pracownicy z długim sta-
żem pracy, którzy dostawali niższe 
stawki wynagrodzenia zasadni-
czego niż przykładowo zaczyna-
jący pracę absolwenci, ponieważ 
do minimalnej pensji wliczano im 
dodatek za wysługę lat. 

Zmieni się również wysokość 
maksymalnych limitów rocznych 
wpłat na indywidualne konta za-
bezpieczenia emerytalnego (IKZE) 
oraz indywidualne konta emery-
talne (IKE) na 2020 r. Aktualnie li-
mity wynoszą odpowiednio 5 718 
zł (IKZE) i 14 295 zł (IKE). Zostaną 
podwyższone do 6 272,40 zł (IKZE) 
oraz 15 681 (IKE). 

Oszczędzanie w ramach IKE 
i IKZE pozwala na korzystanie 
z dodatkowych preferencji podat-
kowych – oznacza dla podatni-
ków brak opodatkowania zysków 
i brak opodatkowania przy wypła-
cie środków.

W przypadku IKZE również 
obowiązują korzyści podatkowe. 
Oszczędzająca osoba może liczyć 
na to, że wpłacone kwoty po-
mniejszą dochody do opodatko-
wania podatkiem dochodowym 
od osób �zycznych (PIT). Dzięki
temu dany podatnik może corocz-
nie uzyskać z urzędu skarbowego 
zwrot podatku.

Zyski pochodzące z IKZE nie 
podlegają tzw. podatkowi Bel-
ki, ale przy wypłacie (jeśli środki 
zostaną pobrane po ukończeniu 
przez oszczędzającego 65 lat) po-
biera się podatek na poziomie 10 
proc. wypłaconej kwoty.
Stan prawny na dzień 27.12.2019r.

Maria Szwajkiewicz

Zmiany dla pracowników w 2020 roku

Podziękowania dla 
pocztów sztandarowych

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/podziekowania-dla-pocztow-sztandarowych
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