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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Gdynia Stocznia 
uniwersytetem

Przystanek SKM Gdynia Stocz-
nia w tym półroczu zmieni swoją 
nazwę. Zostanie dodany do niej 
człon „Uniwersytet Morski”. Jak 
zaznacza prof. dr hab. inż. Janusz 
Zarębski, rektor Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni, zmiana bę-
dzie sygnałem nie tylko dla miesz-
kańców Gdyni, ale i całej Polski. 
- Wszyscy przejeżdżający przez 
tę stację będą wiedzieli, że tu, w 
tym mieście istnieje uniwersytet 
i działa nieopodal - mówi profe-
sor. Zmiana nastąpi w lutym bądź 
czerwcu, zależnie od tego w jakim 
czasie uda się spełnić wszystkie 
formalności. 

Historia 
ks. Popiełuszki

Zabójcy z urzędu – słuchowisko 
oparte na historii księdza Jerzego 
Popiełuszki w wykonaniu aktorów 
Teatru Wybrzeże, Teatru Muzyczne-
go oraz Teatru Miejskiego w Gdyni 
jest dostępne już w internecie. Au-
dycja została przygotowana przez 
Radio Gdańsk. Autorem tekstu jest 
Zbigniew Branach, a reżyserem 
Henryk Rozen. – Sprawa odbyła się 
dawno, na wolność wyszli już na-
wet zabójcy księdza, ale w naszym 
słuchowisku opowiadamy historię 
kogoś, kto próbuje zrozumieć, co 
kierowało tymi ludźmi, którzy za-
mordowali księdza – mówi reżyser 
w rozmowie ze stacją. Obie części 
słuchowiska „Incydent na Szosie 
Gdańskiej” oraz „Duszenie po wło-
sku” są TUTAJ >>>
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W 2020 roku będziemy obchodzić 40 rocznicę powsta-
nia NSZZ „Solidarność”, a także pięćdziesiątą tragicznych 
wydarzeń Grudnia ’70. Wielu z nas ma osobiste wspomnie-
nia związane z tymi wydarzeniami. Niektórzy w swoich 
zbiorach posiadają dokumenty i zdjęcia, a może nawet i 
�lmy z tamtych lat. Część z nich zapewne nigdy nie ujrza-
ła światła dziennego. Aby to zmienić, redakcja „Magazynu 
Solidarność” ogłasza konkurs na opowiedzenie o osobi-
stych doświadczeniach związanych z powstaniem naszego 
Związku. 

Prosimy zarówno o pisemne wspomnienia, jak i zdjęcia 
wykonane przez naszych Czytelników. Najciekawsze opu-
blikujemy w „Magazynie Solidarność”, a więcej zamieścimy 
na naszej stronie internetowej. E-maile i zgłoszenia można 
wysyłać na adres: t.modzelewski@solidarnosc.gda.pl. 

Redakcja
Mniej znany kadr: siedziba „Solidarności” 
w Gdańsku Wrzeszczu, marzec 1981 r.

Prześlij zdjęcie lub wspomnienia!

Dzięki staraniom pracowni-
ków Działu Organizowania i 
Rozwoju w Regionie Gdańskim 
powstało 5 nowych organizacji 
związkowych NSZZ „Solidar-
ność”. Były także dziesiątki 
szkoleń i udzielono setki porad 
prawnych. 

W minionym roku Dział Szko-
leń ZRG przeprowadził ponad 70 
szkoleń, w których wzięło udział 
ponad tysiąc osób.

W ramach Działu szkoleń 
związkowi trenerzy przeprowa-
dzili dziewiętnaście szkoleń, w 
których wzięło udział  udział 222 
uczestników. Były to szkolenia dla 
skarbników, zakładowych komisji 
rewizyjnych. A także szkolenia do-
tyczace Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, mobbingu 
i rozwoju Związku. 

W ramach projektu „Wiem wię-
cej – działam skutecznie”, prowa-
dzonego przez Dział Programów 
Europejskich, związkowi trenerzy 
przeprowadzili 53 szkolenia, w 
których wzięło udział 998 uczest-
ników (były to szkolenia z zakresu 
prawa pracy, prawa związkowego, 
szkolenia ekonomiczne i negocja-
cyjne).

Dział Programów Europejskich  
prowadził również  projekt „Nowe 

PODSUMOWUJEMY ROK

Region w 2019 r. w liczbach

kwali�kacje – nowe perspektywy”
w którym znalazły się szkolenia z 
zakresu technologii informacyjno-
-komunikacyjnych oraz z języka 
angielskiego. Przedsięwzięcie było 
przeznaczone dla osób pracują-
cych, które ukończyły 18 rok życia, 
a przy tym mieszkają lub pracują 
w województwie pomorskim. 

Z kolei prawnicy z Biura Praw-
nego Zarządu Regionu Gdań-
skiego w ciągu ostatniego roku 
udzielili około 1500 porad praw-
nych w sprawach indywidualnych 

członków Związku i ich rodzin (po-
rady były udzielane w Gdańsku, 
Gdyni oraz Starogardzie Gdań-
skim). Udzielono również 1540 
porad dotyczących organizacji 
związkowych. 

W ciągu roku w Regionie Gdań-
skim wydanych zostało ponad 12 
tysięcy elektronicznych legityma-
cji członkowskich, które upraw-
niają do zniżek na ubezpieczenia 
w PZU, placówkach Pekao SA oraz 
na stacjach spółki Lotos. 

Zapraszamy do lektury stycznio-
wego „Magazynu Solidarność”:

 Związku nigdy, nikomu nie 
udało się złamać. Rozmowa z 
Krzysztofem Doślą

 Raport „Magazynu” o sytuacji w 
handlu 

 40-lecie „Solidarności”
 Jak minął rok w „Solidarności”?
 Pracownicze Plany Kapitałowe 

w pytaniach i odpowiedziach
 YouTube, czyli jak możemy się 

pokazać na wideo.

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/102414-historia-kogos-kto-probuje-zrozumiec-co-kierowalo-tymi-ludzmi-premiera-sluchowiska-o-ks-jerzym-popieluszce-na-antenie-radia-gdansk


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

2600 zł

WYDARZYŁO SIĘ
 28.12.1981 r.  

W kopalni węgla 
„Piast” w Bieruniu 
zakończył się 
najdłuższy strajk 
stanu wojennego

 29.12.1989 r.  
Sejm zmienił 
nazwę państwa z 
Polska Rzeczpo-
spolita Ludowa 
na Rzeczpospolita 
Polska

 1.01.1860 r. 
W Królestwie 
Polskim wszedł do 
obiegu pierwszy 
polski znaczek 
pocztowy

Mamy sześciu patronów 2020 roku
HISTORIA 2020
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PRAWNIK WYJAŚNIA

Tyle od 1 stycznia 2020 wynosi w Polsce płaca minimalna brutto („na rękę” 
daje to kwotę 1920,62 zł). Już we wrześniu 2019 premier Mateusz Mora-
wiecki zapowiadał, że „program poprawy losu pracowników będzie wsparty 
oddolnym wypychaniem wynagrodzeń do coraz wyższych poziomów”. 

To 1 stycznia w Polsce nie ma spalonych samochodów?
zdziwił się francuski dziennikarz, gdy – podczas debaty telewizyjnej 

przeprowadzanej w stacji LCI – usłyszał, że podczas Sylwestra w Polsce 
nie płonęły auta. – We Francji, gdy spłonie ich tysiąc, wychodzi minister 

spraw wewnętrznych i mówi, że noc była spokojna – stwierdził Marek 
Gładysz, korespondent radia RMF we Francji, którego cytuje portal 

Niezalezna.pl

Indywidualny rachunek podat-
kowy, tak zwany mikrorachunek 
podatkowy, to nowe rozwiązanie 
przygotowane przez Ministerstwo 
Finansów i Krajową Administra-
cję Skarbową. Dzięki niemu od 
1 stycznia 2020 r. podatnik będzie 
mieć swój jeden, stały, indywidu-
alny rachunek, który będzie służyć 
do wpłat podatków PIT, CIT i VAT.

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT 
wpłacamy na dotychczasowych 
zasadach, czyli na rachunki podat-
kowe urzędów skarbowych.

Niektóre osoby indywidualne, 
być może nigdy nie będą miały po-
trzeby poznawać numeru swojego 
mikrorachunku, bo nigdy nie będą 
musiały zapłacić VAT ani niedopłaty 
z tytułu podatku PIT (zaliczki na po-
datek wpłaca pracodawca i nie po-
trzebuje on numeru mikrorachun-
ku pracownika, bo zaliczki będzie 
wpłacał na własny mikrorachunek).

Mikrorachunek będzie wyko-
rzystywany wyłącznie do wpłat 
podatków oraz identy�kacji po-
datników. Podatnik nie będzie 

miał możliwości sprawdzenia sal-
da rozliczeń oraz historii wpłat na 
mikrorachunek. Zwroty nadpłat 
oraz podatków, wynikające na 
przykład z rozliczenia rocznego, 
będą nadal wpływały na rachunek 
wskazany przez płatnika lub prze-
kazem pocztowym.

Ważne! Podatnik nie zakłada 
rachunku, nie musi też składać 
do urzędu żadnego wniosku. 

Jeżeli podatnik opłaca jedynie 
podatek PIT (raz w roku) w okresie 
rozliczeń w kwietniu lub maju nie 
musi generować mikrorachunku 
już teraz, bowiem może to zrobić 
w miesiącu składania rozliczenia 
podatkowego w 2020 r.

Numer mikrorachunku można 
obecnie sprawdzić przez Internet 
(za pomocą automatycznego ge-
neratora) lub w dowolnym urzę-
dzie skarbowym. Wystarczające 
do tego jest podanie swojego nu-
meru PESEL (osoby �zyczne) albo
NIP (przedsiębiorcy).
Stan prawny na 2.01.2020 r.

Maria Szwajkiewicz

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia

Parlamentarzyści ustanowili pa-
tronaty na obecny rok. Uhonorowani 
zostali: św. Jan Paweł II, hetman Stani-
sław Żółkiewski, Roman Ingarden i Le-
opold Tyrmand. Zwrócili uwagę także 
na rocznice Bitwy Warszawskiej oraz 
na puckie zaślubiny Polski z morzem.

W uchwale ustanawiającej rok 
2020 Rokiem Św. Jana Pawła II zwró-
cono uwagę, że zajmuje on szczegól-
ne miejsce w historii Polski i Europy, 
a jego zdecydowane upominanie się 
o prawo naszej ojczyzny do wolności 
wśród narodów Europy, praktyczna 
obrona praw naszego narodu uczy-
niły Ojca Świętego najważniejszym 
z ojców niepodległości Polski. W 
tekście przypomniano, że w czasie 
pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski w 1979 r. rozpoczął się pro-
ces, który zaowocował powstaniem 
˝Solidarności˝, wyzwoleniem narodu 
spod panowania komunizmu i od-
budową jedności Europy. 

Hetman Stanisław Żółkiewski 
był wybitnym wodzem w dziejach 
oręża polskiego, pełniącym szereg 
najważniejszych urzędów I Rzeczy-
pospolitej: sekretarza królewskiego, 
hetmana polnego koronnego, kasz-
telana lwowskiego, wojewody kijow-
skiego, a w końcu hetmana wielkiego 
koronnego i kanclerza wielkiego ko-
ronnego. Brał udział we wszystkich 
wojnach toczonych przez Rzeczpo-
spolitą w drugiej połowie XVI wieku i 
początkach XVII wieku. 

Leopold Tyrmand to dla wielu 
osób kultowy pisarz, którego utwory 
powstałe w latach 50. i 60. wciąż cie-
szą się niesłabnącą popularnością. 
– W 2020 roku przypada setna rocz-

nica urodzin Leopolda Tyrmanda i 35. 
rocznica jego śmierci. Sejm, w uznaniu 
wielkich zasług, postanawia oddać 
mu hołd – czytamy w uchwale. 

Patronem 2020 roku został rów-
nież Roman Ingarden, jeden z naj-
wybitniejszych polskich �lozofów,
który pozostawił po sobie imponujący 
dorobek: książki, artykuły, przekłady, 
archiwum rękopisów. Obejmowały 
one szeroki zakres tematyczny. Od �-
lozo�i literatury, przez estetykę, teorię
poznania, po ontologię. 

Izba podjęła uchwałę ustanawia-
jącą 2020 Rokiem Bitwy Warszaw-
skiej, decydującego starcia wojny 
polsko-bolszewickiej. - Bohaterskie 
Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem 
Józefem Piłsudskim, wspieranym 
m.in. przez szefa sztabu generalnego 
– generała Tadeusza Jordan-Rozwa-
dowskiego, obroniło niepodległość 
Polski. Zwycięstwo przekreśliło też 
plany rozszerzenia rewolucji bolsze-
wickiej na Europę Zachodnią – pod-
kreślono w tekście dokumentu. 

Wkrótce będziemy także ob-
chodzić setną rocznicę zaślubin 
Polski z morzem w Pucku. Ten 
jubileusz jest doskonałą okazją, by 
dokonać retrospekcyjnej oceny czy 
dobrze zagospodarowaliśmy prze-
strzeń wolności uzyskanej na mocy 
Traktatu Wersalskiego gwarantu-
jącego Polsce powrót nad Bałtyk 
– czytamy w uchwale. – Teraz wol-
ne przed nami światy i wolne kraje. 
Żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj 
wszędzie dotrzeć pod znakiem Bia-
łego Orła, cały świat stoi mu otwo-
rem – powiedział podczas tamtej 
uroczystości gen. Haller.

Sytuacja pracowników na Po-
morzu, zarobki, spory, protesty oraz 
lokalny rynek pracy – właśnie takim 
tematom będzie poświęcona nowa 
audycja na antenie Radia Gdańsk. 
Reporterzy będą zajmować się za-
gadnieniami związanymi z płacami, 
perspektywami zmian, a także m.in. 
pytać o opinie prawników. 

„Głos pracownika w Radiu 
Gdańsk” będzie emitowany w każ-
dy poniedziałek o godzinie 12.30 
(pierwsza audycja została zaplano-
wana na 13 stycznia). 

Pracownicy na antenie radia

Dodajmy, że wśród tegorocznych 
nowości zapowiadanych przez stację 
jest także skrót serwisu informacyjne-
go o godzinie 14.30, w którym znaj-
dą się wiadomości z poszczególnych 
regionów Pomorza; w poniedziałki z 
północnych Kaszub, we wtorki z Ko-
ciewia, w środy ze Słupska oraz oko-
lic, w czwartki z Elbląga i Żuław, a w 
piątki z południowych Kaszub. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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