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Podatek równowagi po 5 latach 
Spotkanie liderów 
on-line

W czwartek 21 stycznia br. 
o godz. 11 po raz pierwszy odbę-
dzie się zdalna narada przewodni-
czącego KK NSZZ „S” Piotra Dudy 
z przewodniczącymi poszczegól-
nych regionów Związku. Będzie 
poświęcona aktualnym, wynikają-
cym głównie ze stanu narodowej 
kwarantanny zadaniom Związku. 

 

Najaktywniejszy SIP
Celem konkursu, organizowa-

nego przez Państwową Inspekcję 
Pracy, jest promowanie działal-
ności społecznych inspektorów 
pracy, którzy w ramach pełnio-
nych zadań aktywnie wpływają 
na poprawę stanu BHP w zakła-
dach oraz ochrony praw pracow-
niczych. Uczestnikami konkursu 
mogą być zakładowi, oddziałowi 
(wydziałowi) i grupowi społeczni 
inspektorzy pracy (SIP).  

Więcej...>>

Bon czeka
Obostrzenia związane z naro-

dową kwarantanną mocno odczu-
wają  właściciele hoteli, pensjona-
tów, restauratorzy. Przypominamy: 
gdy tylko obostrzenia zostaną cof-
nięte, członkowie NSZZ „S” będą 
mogli korzystać z oferty bonu wy-
poczynkowego spółki DOMS. To 
200 zł dla każdego członka Związ-
ku. Do 31 lipca 2021 r. można go 
zrealizować w jednym z pięciu 
ośrodków rozlokowanych w Zako-
panem, Jarnołtówku i Spale.

Więcej...>>

1% z podatku  
dla Fundacji

Działalność Pomorskiej Fun-
dacji Edukacji i Pracy polega na 
wspieraniu zdolnej młodzieży, 
związkowych seniorów oraz orga-
nizacji  wystaw społecznie zaan-
gażowanej sztuki (www.pomor-
skafundacja.org.pl). 

KRS: 0000337122 

W lutym br. największe zagra-
niczne sieci handlowe zaczną pła-
cić podatek handlowy. Czas pokaże 
czy  potentaci odbiją sobie poda-
tek przez wyższe ceny na półkach? 
Termin podatkowy za styczeń br. 
upływa 25 lutego br.  Chodzi o 
dziesiątki milionów złotych od sieci 
handlowych, np. portugalskiego 
właściciela sieci „Biedronka”, nie-
mieckiego Lidl oraz sklepów rodzi-
mego kapitału, jak Euro RTV/AGD. 
Podatek to dwie stawki: 0,8 proc. 

od przychodu 17 mln - 170 mln zł 
(miesięcznie) i 1,4 proc. od przy-
chodu powyżej 170 mln zł mie-
sięcznie. W 2021 r. podatek, który 
miał być wprowadzony już pięć lat 
temu, zapłaci 200 firm. Do budżetu
trafi od 1,6 do 2 mld zł.

Wśród płatników nie ma firm
sprzedających energię, paliwa, 
leki oraz amerykańskich gigan-
tów cyfrowych Facebook, Google, 
Amazon czy Apple. Po wizycie wi-
ceprezydenta USA Mike’a Pence’a, 

podczas wspólnej konferencji pra-
sowej z prezydentem Andrzejem 
Dudą Pence powiedział, że USA 
„z głęboką wdzięcznością przyjęły 
odrzucenie projektu podatku cy-
frowego” (sic!).

Rząd nie będzie domagał się 
od Komisji Europejskiej rekom-
pensaty z tytułu uszczuplenia 
dochodów budżetowych przez 
zamrożenie podatku z powodu 
interpretacji przepisów w 2016 r.  
przez KE.  

Dział Szkoleń ZRG NSZZ „S” nie 
zwalnia tempa w pandemii i za-
prasza na szkolenia „on -line”.

Temat: Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS two-
rzą obowiązkowo pracodawcy za-
trudniający co najmniej 50 pracow-
ników w przeliczeniu na pełne etaty 
i przez pracodawców z jednostek 
budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych). Termin: 
czwartek 21 stycznia 2021 r. godz. 
10; czas szkolenia: 4 godz.; prowa-
dzący: Przemysław Sąpór.

Temat: Mobbing (dla zacho-
wania cechującego mobbing 
wspólnym mianownikiem jest to, 
że naruszają zasady współżycia 
społecznego oraz szkodzenie, po-
niżenie lub ośmieszenie pracow-
nika). Termin: czwartek 28 stycz-
nia 2021 r. godz. 10; czas szkolenia 
4 godz.; prowadzący: Przemysław 
Sąpór.

Zgłoszenia: kierownik Działu 
szkoleń Irena Jenda, tel. 502 172 
288, adres email: i.jenda@solidar-
nosc.gda.pl

Zgłoszenia należy składać za 
pośrednictwem Komisji Zakła-
dowej, podając imię i nazwisko, 
adres e-mail i nr telefonu, na-
zwę i nr organizacji związkowej. 
W celu prawidłowego korzysta-
nia ze szkolenia należy posiadać 
urządzenie (komputer stacjonar-
ny/laptop z przeglądarką CHRO-
ME,  lub smartfon) z dostępem do 
Internetu, wbudowaną kamerą 
i mikrofonem. Gwarantujemy pro-
ste, intuicyjne uruchamianie szko-
lenia na urządzeniach.  

Szkolenia on-line

Trwa stan kwarantanny narodowej z powo-
du epidemii i zagrożenia koronawirusem SARS-
-CoV-2. We wtorek 19 stycznia br. badania Mi-
nisterstwa Zdrowia potwierdziły 6919 nowych 
przypadków zakażenia, zmarło 443 chorych. 
W woj. pomorskim potwierdzono 534 nowe 
przypadki. Z powodu COVID-19 zmarło 106 
osób,  a z powodu współistnienia COVID-19 z in-
nymi schorzeniami – 337 osób. Do tej pory po-
twierdzono w kraju 1 450 747 przypadki zakaże-
nia wirusem SARS-Cov-2, 34 141 osób zmarło.

W środę zapadła decyzja, że przewlekle cho-
rzy pacjenci mają otrzymać pierwszeństwo w ko-
lejce do szczepień na COVID-19 przed prokura-
torami, agentami służb i skarbówką. W trosce 
o nas wszystkich, w imię narodowej solidarności 
przypominamy o konieczności utrzymania co 
najmniej 1,5-metrowej odległości między oso-
bami, obowiązku zasłaniania ust i nosa w miej-
scach publicznych (na ulicy i placach, bulwarach,  
parkingów leśnych, w autobusie, tramwaju i po-
ciągu, w sklepie, galerii handlowej, banku, na 
poczcie, w świątyni) i w zakładach pracy. 

Na wojnie z koronawirusem  
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https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/konkurs-najaktywniejszy-spoleczny-inspektor-pracy-2
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bon-wypoczynkowy-dla-czlonkow-solidarnosci-jest-aktualny
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Za dywizję wołyńską, nie kwiaty i wianki – 
Szubienica w Lublinie. Ojczyste Majdanki. 
Za sygnał na północy, bój pod Nowogródkiem – 
Długi urlop w więzieniu. Długi i ze skutkiem. 
Za bój o naszą Rossę, Ostrą Bramę, Wilno – 
Sucha gałąź lub zsyłka na rozpacz bezsilną...

Kazimierz Wierzyński, Na rozwiązanie Armii Krajowej (1946)

WYDARZYŁO SIĘ
 19.01.1947 r.  

Wybory do Sejmu, 
sfałszowane 
przez MBP, aparat 
PPR i doradców 
sowieckich.

 22.01.1863 r.  
Wybuchło powsta-
nie styczniowe 
w zaborze rosyj-
skim.

 22.01.1971 r.  
Rozpoczął się dru-
gi strajk szczeciń-
ski w Stoczni im. 
Warskiego i innych 
zakładach pracy.  

Armia Krajowa
HISTORIA 1945

19 stycznia 1945 r. w Często-
chowie komendant AK gen. bryg. 
Leopold Okulicki ps. „Niedźwia-
dek” wydal ostatni rozkaz dzienny 
żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych 
w Kraju: „Daję Wam ostatni roz-
kaz. Dalszą swą pracę i działalność 
prowadźcie w duchu odzyskania 
pełnej niepodległości Państwa i 
ochrony ludności polskiej przed 
zagładą. Starajcie się być prze-
wodnikami Narodu i realizatorami 
niepodległego Państwa Polskiego. 
W tym działaniu każdy z Was musi 
być dla siebie dowódcą”. 

Wobec haniebnej postawy 
aliantów (w 1943 r. w Teheranie pre-
zydent Franklin D. Roosevelt oddał 
Stalinowi kontrolę nad Polską) oraz 
terroru sowietów („sojuszników 
naszych sojuszników”) priorytetem 
stało się ocalenie jak największej licz-
by żołnierzy i pozbawienie NKWD 
pretekstu do represji. AK jako jed-
nolita sieć konspiracji już nie istnia-
ła. W styczniu 1945 r. większa część 

Polski w granicach z 1939 r. była 
zajęta przez przetaczający się wa-
lec Armii Czerwonej w warunkach 
wojny totalnej, co uniemożliwiało 
podjęcie skutecznej akcji zbrojnej, 
na którą zresztą nie pozwalała sy-
tuacja polityczna. „Niedźwiadek” 
skierował więc do dowódców AK 
rozkaz, w którym nakazał tworzenie 
bazy kadrowej dla konspiracyjnej 
organizacji NIE, zgodnie z instrukcją 
rządu z 16 listopada 1944 r. 

Represje rosły. Wielu żołnierzy 
nie ujawniło się („Łupaszka”, „Hu-
zar”, „Warszyc”, „Zapora”) lub po-
wróciło do konspiracji. Powstały 
Ruch Oporu AK, AK Obywatelska, 
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, 
Konspiracyjne WP, Wielkopolska 
SGO „Warta”, nie poddały się roz-
kazowi oddziały NOW i NSZ. Do 
1956 r. żołnierze i współpracujący 
z podziemiem cywile poddawani 
byli represjom i terrorowi. Urucho-
miony był propagandowy mecha-
nizm oczerniania AK. 

Gedania 1922
15 stycznia 2021 r. podpisana 

została umowa o współpracy mię-
dzy Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku a Gdańskim Klubem 
Sportowym Gedania 1922. Zapre-
zentowano plany związane z ob-
chodami 100. rocznicy powstania 
Gedanii, której GKS Gedania 1922 
jest kontynuatorem.  

– Opowiadamy o historii wszę-
dzie tam, gdzie można o historii 
opowiedzieć. Przypominamy pol-
skich bohaterów, przypominamy 
ofiarę, jaką Polska poniosła podczas
II wojny światowej. Nie ma miejsca, 
w którym nie jesteśmy gotowi do 

tego, aby opowiadać o historii. 
Dlatego też naturalnym wydaje się 
współpraca z Gdańskim Klubem 
Sportowym Gedania 1922.  Stu za-
wodników Gedanii straciło życie w 
czasie II wojny światowej. Zawod-
nicy Gedanii bronili Poczty Polskiej 
w Wolnym Mieście Gdańsku, ginęli 
w Szymankowie, bronili i ginęli na 
Westerplatte. „Gedania” przed woj-
ną znaczyła tyle, co „Polska” – ten 
klub i przynależność do niego była 
rodzajem nie tylko deklaracji spor-
towej, ale też deklaracji narodowej 
– argumentował dr Nawrocki.

Więcej...>>

19 stycznia br. wróciła na 
wokandę, tylko po to, aby znów 
zostać odroczoną, tym razem do 
1 marca br., sprawa trzech osób, 
które obaliły pomnik ks. Henry-
ka Jankowskiego. Sąd odroczył 
rozprawę z przyczyn formalnych. 
Dwaj przedstawiciele społeczne-
go komitetu budowy pomnika ks. 
Jankowskiego nie zostali prawi-
dłowo powiadomieni o terminie 
rozprawy. Sąd Rejonowy Gdańsk-
-Południe, co ciekawe, uznał 
wcześniej, że zbierający i wykła-
dający pieniądze na wystawienie 

pomnika, czyli ów komitet i para-
fia pw. św. Brygidy nie są  stronami
w sprawie. Brak pokrzywdzonego 
skutkować może uniewinnieniem 
oskarżonych od zarzucanych im 
czynu zniszczenia („znieważenia”) 
pomnika. Proces trzech mężczyzn, 
którzy 21 lutego 2019 r. obalili po-
mnik, miał ruszyć 18 sierpnia ub.r. 
Sprawcy swój czyn sfilmowali ka-
merą red. Tomasza Sekielskiego, 
udostępnili na portalu społecz-
nościowym, przyznali się do winy 
i wygłosili manifest ideowy.  

Więcej...>>

W Gdańsku można obalić 
dowolny pomnik? 

Tyle wykonano w Polsce szczepień na koronawirusa do 19 stycznia br., 
w Pomorskiem 33 518, w tym szczepień II dawką 137; niepożądanych 
odczynów w kraju 164; stan magazynu (dawki na II szczepienie i w trak-
cie realizacji) 548 085; dawki dostarczone do punktów 709 215. 

AK w czerwcu 1944 na Wołyniu.
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Koncern Pfizer zamierza ogra-
niczyć dostawy szczepionek do 
krajów członkowskich UE. Czy 
mamy powód do niepokoju? 
Szczepionki na koronawirusa 
pozostają dobrowolne i dla 
pacjentów bezpłatne.

– W Uniwersyteckim Centrum 
Klinicznym w Gdańsku osoby po 
pierwszym szczepieniu mają wy-
znaczony i zagwarantowany ter-
min drugiej fazy szczepień. Grupa 
osób 80+ jest na bieżąco rejestro-
wana i szczepienia zaczną się 25 
stycznia. Część szczepionek w 
szpitalach woj. pomorskiego nie 
jest wykorzystana i szpitale mię-
dzy sobą wymieniają się danymi. 
Z 95 proc. prawdopodobień-
stwem szczepienie chroni przed 

zakażeniem COVID-19. Szczepimy 
się dla bezpieczeństwa własnego 
i innych osób. Szczepionki są ba-
dane przez polskie i unijne insty-
tucje, w tym Europejską Agencję 
Lekową. Nie jesteśmy poddawani 
eksperymentowi leczniczemu. 
Wiemy, że prace nad tego rodza-
ju szczepionką, z modyfikacjami,
trwały od 10 lat. Jestem żywym 
przykładem po pierwszej turze 
szczepienia, a drugą przyjmę w 
przyszły tygodniu. Ani ja ani nikt 
z mojego otoczenia nie miał skut-
ków ubocznych. Ufajmy medy-
kom, ekspertom, nie popadajmy 
w nadmierny pesymizm – komen-
tuje Mirosław Madej, przewodni-
czący Regionalnej Sekcji Służby 
Zdrowia NSZZ „S” w Gdańsku. 

Szczepimy się!

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/umowa-o-wspolpracy-muzeum-ii-wojny-swiatowej-w-gdansku-i-gks-gedania-1922
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sprawa-dewastacji-pomnika-pralata-jankowskiego-nie-ma-pokrzywdzonych-nie-ma-winy-i-kary
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