
Sejm 17 września br. uchwalił 
ustawę uszczelniającą zakaz han-
dlu w niedziele tak, by nie omijały 
go sklepy świadcząc tzw. usługi 
pocztowe. Zgodnie z kolejną po-
prawką ustawa wchodzi w życie 
w pierwszy dzień miesiąca, nastę-
pujący 3 miesiące po ogłoszeniu w 
Dzienniku Ustaw, czyli najpewniej 
z początkiem 2022 roku.

W niedziele i święta będą mo-
gły funkcjonować te placówki, 
które wykażą, że rzeczywiście zaj-
mują się usługami pocztowymi, 
a nie handlem detalicznym, czyli 
ich przychody z usług pocztowych 
będą musiały stanowić ponad 50 

procent pozostałych przychodów 
placówki i rzeczywiście zajmują się 
usługami pocztowymi, a nie han-
dlem. Wśród przyjętych poprawek, 
znalazło się jednak rozszerzenie 
katalogu osób spokrewnionych, z 
których pomocy w niehandlowe 
niedziele, będzie mógł korzystać 
przedsiębiorca.

Członkowie Krajowego Sekre-
tariatu Banków, Handlu i Ubezpie-
czeń NSZZ „S” dwa dni przed gło-
sowaniem odwiedzili biura klubów 
parlamentarnych i kół poselskich 
znajdujące się w budynkach Sej-
mu.  

W ostatnich miesiącach kolejne 
sieci handlowe zaczęły otwierać 
swoje sklepy w niedziele, obcho-
dząc ograniczenia. Wprowadziły w 
sklepach usługę nadawania i od-
bioru paczek. Placówkami poczto-
wymi stawały się dyskonty, a nawet 
markety budowlane.   Czas to zmie-
nić w imię praw pracowniczych i 
uczciwej konkurencji.
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Kara za Turów
Ze względu na niezaprzesta-

nie wydobycia węgla brunatnego 
w kopalni KWB Turów, Polska jest 
zobowiązana do zapłaty na rzecz 
Komisji Europejskiej kary 500 
tys. euro dziennie –    postano-
wił Trybunał Sprawiedliwości UE. 
Premier Morawiecki ze względu 
na skutki ekonomiczne i bezpie-
czeństwo energetyczne wykluczył 
wyłączenie kopalni. Na wniosek 
przewodniczącego NSZZ „S” Piotra 
Dudy do porządku obrad  Rady 
Dialogu Społecznego dołączono 
punkt dotyczący Turowa. 

4 miejsce w UE
Stopa bezrobocia w Polsce, 

liczona wg. europejskiej meto-
dologii, spadła w lipcu br. do 3,4 
proc. (w czerwcu 3,6 proc.) – po-
dał Eurostat. Niższe niż w Polsce 
bezrobocie jest tylko w Czechach 
(2,8 proc.), Holandii (3,1 proc.) i 
na Malcie (3,3 proc.). Średnia UE 
wynosi 6,9 proc. GUS ma inną me-
todologię obliczeń, według której, 
stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 
5,8 proc.

Hipermarket to nie poczta
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Pielgrzymka do Matki
„Tobie Matko zawierzamy Oj-

czyznę i Ludzi Pracy” – takie prze-
slanie przynieśli przed ikonę Matki 
Boskiej na Jasnej Górze związkow-
cy z NSZZ „Solidarność” podczas 
39 Pielgrzymki Ludzi Pracy.

Od modlitwy i złożenia kwia-
tów przed pomnikiem bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki, patrona naszego 
Związku, rozpoczęła się tegorocz-
na pielgrzymka na Jasną Górę.  
Krajówka przygotowała wystawę 
przypominającą posługę ks.  Po-
piełuszki, kapłana i męczennika, 
m.in. podczas mszy św. za Ojczy-
znę w kościele św. Stanisława Kost-
ki oraz w bazylice św. Brygidy w 
Gdańsku. 

Piotr Duda, przewodniczący 
KK NSZZ “Solidarność” podczas 
39 Pielgrzymki Ludzi Pracy   pod-
jął tematy ważkie dla “Solidarno-
ści”:

– Przyjeżdżamy tu po raz 
trzydziesty dziewiąty. W tym 
miejscu co roku mówię: pięknie 
jest być w “Solidarności”, bo my 
walczymy o prawa wszystkich 
pracowników, nie tylko wybra-

nej grupy zawodowej. Kolejnym 
naszym zadaniem jest dokończyć 
kwestię postulatu czternastego, 
tego gdańskiego, który mówi o 
emeryturach stażowych. Niestety 
z przykrością trzeba powiedzieć, 
że politycy nie są zbyt chętni, aby 
przeprowadzić tę procedurę w 
parlamencie. Tu wspólnie z pa-
nem prezydentem jesteśmy osa-
motnieni – podkreślił Piotr Duda 
i zauważył, że od tego roku w ze-
znaniu podatkowym PiT można 
wreszcie odpisać składkę związ-

kową od podatku.  Prawo do od-
liczenia składki znalazło się w do-
danym do art. 26 ustawy ust. 2c) 
dając możliwość ulgi podatkowej 
i odliczenia od podatku składek 
członkowskich zapłaconych na 
rzecz związków zawodowych, w 
wysokości nieprzekraczającej w 
roku podatkowym kwoty 300 zł.

Pielgrzymka zapoczątkowana 
w 1982 r. przez błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszkę tradycyj-
nie przybywa do Częstochowy w 
trzecią niedzielę września.

30-lecie spożywców

Krajowa Sekcja Przemysłu 
Mleczarskiego, Spirytusowego 
i Koncentratów Spożywczych 
NSZZ “Solidarność” świętowała 
swoje 30-lecie 21 września br. w 
Jastrzębiej Górze. Mimo rytmu ży-

cia podyktowanego 
zagrożeniem wywo-
łanym koronawiru-
sem, udało się ze-
brać związkowców 
w ramach Walnego 
Zebrania Delegatów 
sekcji. Nie unikano  
spraw bieżących i 
problemów nurtu-
jących ludzi pracy 
z branży spożyw-
czej. Nadal niestety 
mamy do czynienia 
z niedostatkiem dia-
logu społecznego, 
utrudnieniami w 
działalności związ-
kowej, a nawet szy-

kanami wobec związkowców, nie-
prawidłowościami w regulowaniu 
nadgodzin, czy płacami, które nie 
nadążają za wzrostem wydajności 
i jakości pracy.



Kariera zawodowa to długa 
i wymagająca podróż. To, jak ją 
pokonamy zależy w dużej mierze 
od nas samych. Od września br., 
wraz z rozpoczęciem roku szkol-
nego na dworcach PKP pojawiły 
się plakaty i banery informacyjne 
kampanii edukacyjnej Kolej na 
Młodych, organizowanej przez 
“Tygodnik Solidarność”, portal 
Tysol.pl oraz Krajową Sekcję Mło-
dych NSZZ “Solidarność”.

„Kolej na Młodych”, jest pro-
jektem edukacyjnym, skiero-

wanym do pokolenia, 
które dopiero wchodzi 
na rynek pracy. Młodzi 
Polacy posiadają niewy-
starczającą wiedzę na 
temat świata pracy. Mło-
dy człowiek trafiając do 
swojej pierwszej pracy, 
często nie zdaje sobie 
sprawy z tego co może, 
co musi, a czego abso-

lutnie nie powinien robić jako 
pracownik.  

Na stronie www.kolejnamlo-
dych.pl można dowiedzieć się jak 
efektywnie wykorzystać swoje 
wykształcenie i kompetencje na 
rynku pracy, jak znaleźć dobrego 
pracodawcę i czym go do siebie 
przekonać, o rodzajach umów ja-
kie można zawrzeć z pracodawcą 
i jakie wynikają z nich prawa, ale 
też obowiązki dla pracownika.
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26,2 tys.

Kierownictwo PiS ma pełną świadomość oczekiwań Związku w 
sprawie emerytur stażowych. Identyfikuję się z tym rozwiązaniem. 
Nie ma decyzji o zrealizowaniu tego postulatu na wprost, ale są pró-
by wychodzenia naprzeciw. Poczekajmy na rozwiązania w ramach 
Polskiego Ładu. Jak zagłosuję? W Sejmie jestem lojalnym członkiem 
Klubu Parlamentarnego PiS – Janusz Śniadek, poseł PiS

WYDARZYŁO SIĘ
 

l 20.09.1942 r. 
powołano Naro-
dowe Soły Zbrojne 
(NSZ).

l	22.09.1980 r.  
powstało Nieza-
leżne Zrzeszenie 
Studentów

l	23.09.1976 r.  
ogłoszono utworze-
nie Komitetu Obro-
ny Robotników

Rejestracja „Solidarności”
HISTORIA 1980

Tylu oficerów pokładowych i mechaników poszukują armatorzy w 
Polsce i na świecie. Mogą oni miesięcznie zarobić do 10 tys. USD. 
Mimo to niełatwo zrekrutować doświadczoną kadrę oficerską.  

Droga do rejestracji NSZZ „Soli-
darność” rozpoczęła się 24 września 
1980 r. w Sądzie Wojewódzkim w 
Warszawie od złożenia wniosku. Za-
kończyła się 10 listopada 1980 r.  

Porozumienia z 1980 r., podpi-
sane na Wybrzeżu i Górnym Ślą-
sku, otworzyły drogę do organiza-
cji niezależnego od rządu i partii 
związku zawodowego. Jego statut 
napisali prawnicy Jan Olszewski, 
Andrzej Stelmachowski i Wiesław 
Chrzanowski. 

1 października 1980 r. do władz 
Związku wpłynęło pismo sędziego 
Zdzisława Kościelniaka z zastrzeże-
niami do wniosku, w tym braku w 
statucie „S” zapisu o kierowniczej 
roli partii, terytorialnego zakresu 
działalności i braku współodpo-
wiedzialności za gospodarkę. 3 
października „S” przeprowadziła 
jednogodzinne strajki przeciwko 

opieszałości władz. Tego dnia sąd 
wpisał do rejestru związków zawo-
dowych NSZZ „Solidarność”, wykre-
ślając w statucie zapisy o prawie do 
strajku i dopisując kierowniczą rolę 
PZPR. Krajowa Komisja Porozumie-
wawcza wydała oświadczenie, że 
„przedstawiony przez nas Statut w 
pełni zgodny z prawem, w bezpre-
cedensowy w dziejach polskiego 
wymiaru sprawiedliwości sposób, 
został poddany bezprawnemu oka-
leczeniu”, odwołała się do Sądu Naj-
wyższego i ogłosiła gotowość straj-
kową. 10 listopada Sąd Najwyższy 
uchylił poprawki do statutu NSZZ 
„Solidarność”, a   „S” zgodziła się na 
aneksowanie konwencji MOP oraz 
Porozumienia Gdańskiego, w któ-
rym MKS uznawał kierowniczą rolę 
PZPR. 10 listopada Sąd Najwyższy 
zatwierdził statut NSZZ „S” i zareje-
strował związek.  

W Chmielnie na Kaszubach 
od 15 do 16 września br. odby-
wało się posiedzenie Krajowej 
Sekcji Pracowników Przemysłu 
Zbrojeniowego NSZZ „S”. Na 
zaproszenie Edwarda Zbuc-
kiego, przewodniczącego KZ 
NSZZ „Solidarność” w Radmo-
rze przyjechali przedstawiciele 

Zbrojeniówka na Kaszubach 

zakładów zbrojeniowych z całej 
Polski. Omówiono sytuację w 
poszczególnych zakładach PGZ, 
przygotowania do walnego ze-
brania delegatów sekcji oraz 
zbliżające się negocjacje nad 
ponadzakładowym układem 
zbiorowym pracy dla pracowni-
ków przemysłu obronnego.

Jeszcze przez kilka 
dni zbieramy podpisy 
w sprawie emerytur 
stażowych. Opowiada-
jąc się za tym projek-
tem, działasz nie tylko 
w swoim interesie, ale 
w imieniu wszystkich 
pracowników. 

Szczegóły 
znajdziesz
TUTAJ...>> 

Kolej na młodych

Ministerstwo Edukacji i Nauki za-
prezentowało 21 września br., pod-
czas spotkania kierownictwa resortu 
ze związkowcami i samorządowca-
mi, propozycje zmian wynagrodzeń 
nauczycieli. Mieliby oni zapracować 
na podwyżkę dodatkowym czasem 
pracy. Rząd proponuje podniesienie 
nauczycielom (z wyjątkiem przed-
szkoli), pensum tablicowego o 4 
godziny i dodatkowo 8 godzin ewi-
dencjonowanych w tygodniu w tzw. 
dostępności (spotkania z rodzicami, 
konsultacje, wycieczki szkolne, opie-

ka nad uczniami podczas dyskotek i 
rady pedagogiczne).

– Nie ma zgody na te propozy-
cje, nie przyjmujemy ich do wiado-
mości. Czekamy na refleksję rządu. 
Nie ma żadnej podwyżki. Kilkudzie-
sięcioprocentowa podwyżka jest, 
ale pensum, natomiast płaca jest 
dokładnie tak policzona, że war-
tość godziny pracy nauczyciela nie 
wzrosła – alarmuje Ryszard Proksa, 
przewodniczący Sekcji Krajowej 
Oświaty i Wychowania NSZZ “Soli-
darność”.

Podwyżki w edukacji to mit

https://www.tysol.pl/a71968-Przygotuj-sie-do-podrozy-po-swiecie-pracy-Kolej-na-Mlodych
https://emeryturazastaz.pl/
https://emeryturazastaz.pl/
https://emeryturazastaz.pl/

