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Moneta 
dla pocztowców

NBP upamiętnił 82 rocznicę 
Obrony Poczty Polskiej w Gdań-
sku srebrną monetą w kształcie 
znaczka pocztowego o nominale 
20 zł. Znalazły się na niej wizerunki 
pocztowców oraz zniszczonego 
od kul budynku poczty. 

Głos pracownika 

W audycji „Głos pracownika” na 
antenie Radia Gdańsk 6 września 
br. rozmawiano o perspektywie 
podwyżek wynagrodzeń dla pra-
cowników budżetówki oraz o tym, 
jak wejść w normalny rytm pracy 
po urlopie i o potencjale młodych 
pracowników na rynku. NSZZ „So-
lidarność” domaga się 12 proc. 
wzrostu wynagrodzeń w sferze 
budżetowej w 2022 r. 

Audycja tutaj...>>

Inspiracja
8 września br. o godz. 18 roz-

pocznie się webinarium Krajowej 
Sekcji Młodych pt. „Historia Solidar-
ności – inspiracja dla młodych”. Czy 
historia „Solidarności” inspiruje do 
działania? Na to i inne pytania znaj-
dziemy odpowiedź tutaj… >>

 – Istotę „Po-
słania do ludzi 
pracy Europy 
Ws c h o d n i e j ” 
stanowiła idea 
wspólnoty losu 
i solidarności 
p r z e k r a c z a -
jącej granice. 

Tak jak 40 lat temu, tak i dzisiaj 
kierujemy się tą ideą jak busolą. 
To ona jest u podstaw bliskiej 
współpracy w regionie w ra-
mach Grupy Wyszehradzkiej, Bu-
kareszteńskiej Dziewiątki, stano-
wiącej płaszczyznę militarnego 
współdziałania państw wschod-
niej �anki NATO i w ramach Ini-
cjatywy Trójmorza, skupiającej 
kraje obszaru między Bałtykiem, 
Adriatykiem i Morzem Czarnym. 
Cały świat patrzył z podziwem, 
jak pierwszy na obszarze od 
Łaby do Władywostoku nie-
zależny ruch związkowy, ruch 
wolności i nadziei, swobodnie 
obraduje, kierując się standar-
dami demokracji i parlamenta-
ryzmu – napisał prezydent RP 
Andrzej Duda z okazji 40. roczni-
cy ogłoszenia „Posłania do ludzi 
pracy Europy Wschodniej” przez 
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność” 8 września 1981 r. 
Tekst będzie publikowany w za-
granicznych mediach w ramach 
projektu „Opowiadamy Polskę 
Światu”.   

Wspólnota 
losów
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ZRG o sytuacji  
w zakładach

Uczestnicy obrad ZRG NSZZ 
„Solidarność” 6 września br. zapo-
znali się z sytuacją w zakładach 
pracy Wybrzeża, a Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG, zaapelował 
o zbieranie podpisów pod obywa-
telskim projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS. Osobami uprawnionymi do 
tzw. emerytury stażowej będą te, 
które zgromadzą co najmniej ka-
pitał minimalny, uprawniający do 
otrzymania emerytury minimalnej 
oraz osiągną staż pracy. Konstytu-
cja RP daje 100 tysiącom obywate-
li inicjatywę ustawodawczą.

Pracownicy niemedyczni 
też czekają na poprawę ich sytu-
acji, po tym, jak nie objęła ich  re-
gulacja wynagrodzeń w podmio-
tach leczniczych. 

– Działamy w interesie wszyst-
kich pracowników i z postulatu 
płacowego nie zrezygnujemy 

– upominał się Wacław Ciecholiń-
ski ze starogardzkiego, marszał-
kowskiego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych. 10 września 
br. ma odbyć się spotkanie związ-
kowców z dyrekcją Departamentu 
Zdrowia UMWP.

Dobra informacja nadeszła ze 
spółki Dovista Polska, należącej 
do kapitału duńskiego. W podpisa-
nym porozumieniu znalazł się zapis 
o podwyżkach na 2022 r. o kwoty 
do 610 zł brutto. Zarząd spółki wy-
cofał pozwy przeciwko organiza-
cji związkowej, a PIP uwzględniła 
skargi na utrudnianie działalności 
związkowej przez tenże zarząd.  

Karol Guzikiewicz, wiceprze-
wodniczący KM NSZZ „S” w Stocz-
ni Gdańskiej (Grupa Przemysłowa 
Baltic), zaapelował o intensywne 
działania na rzecz ulokowania 
w Trójmieście fabryki pracującej 
dla jednostek offshore. Dziękujemy!

Co roku w uroczystościach 
rocznicowych 31 sierpnia br. 
biorą udział poczty sztandaro-
we organizacji NSZZ „Solidar-
ność” z całej Polski. Dziękujemy 
wszystkim obecnym! 
Lista obecnych w tym roku 
pocztów sztandarowych 
tutaj…>>

Dzięki o�arności darczyńców
jest budowany Bursztynowy Ołtarz 
Ojczyzny w bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku. Darczyńcy otrzymają 
broszurę, a w niej rys historyczny 
kościoła, z fotogra�ami wyjątko-
wego ołtarza. W centrum ołtarza 
jest obraz Matki Boskiej Opiekun-
ki Ludzi Pracy. Wpłat na wotum 
można dokonywać bezpośrednio 
w kasie Regionu Gdańskiego  oraz 
na konto Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” 34 1160 2202 
0000 0000 6189 1527 z dopiskiem 
„Cegiełka na Bursztynowy Ołtarz”. 
Wsparcie można przesyłać na kon-
to para�i: 37 1240 2920 1111 0010
2775 1531. 

Cegiełki
na ołtarz

Piotr Ratkowski, przewodniczący NSZZ „S” PG Eksploatacja:
– Do etapu wybierania oferentów zgłosiło się siedem podmiotów. 

Szczegóły będą znane po 15 września. Domknięcie procesu prywa-
tyzacyjnego planowane jest do końca tego roku, ale sytuacja spółki, 
centrum i „serca” gdańskiego portu, jest trudna. Pogłębiał ją przez 
ostatnich osiem lat brak decyzji co do losu przedsiębiorstwa, braku ja-
snych kryteriów dotyczących inwestora strategicznego. Pojawili się in-
westorzy, ale pozostał problem: utrudnianie działalności związkowej.
Jest dyskryminacja związków zawodowych, szykanowanie działaczy, 
utrudnianie działalności. Po kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy na 
18 wystąpień pokontrolnych 14 dotyczy łamania praw pracowniczych 
i związkowych.

Port Gdański Eksploatacja 
czeka na inwestora

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/podziekowanie-dla-pocztow-sztandarowych
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/132124-solidarnosc-wywalczyla-wzrost-plac-w-budzetowkach-rzecznik-udalo-sie-wynegocjowac-dosyc-powazne-kwoty
https://fb.me/e/SkFEfnyT
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11 i 10 lat

Przyjdzie czas, wpierw czy później, że nie tylko postulaty społeczno–za-
wodowe, ale i inne będą na pewno osiągnięte przez potężny ruch 
„Solidarności” przemysłowej i „Solidarności” rolników indywidualnych. 
Na pewno to osiągnięcie! 

Ks. kard. Stefan Wyszyński 2 kwietnia 1981 r.

WYDARZYŁO SIĘ
 

 9.09.1968 r.  
Ryszard Siwiec 
dokonał samo-
spalenia podczas 
dożynek na Stadio-
nie Dziesięciolecia 
w proteście wobec 
inwazji wojsk Ukła-
du Warszawskiego 
na Czechosłowację.

 8.09.1972 r.  
Sąd Wojewódzki 
w Opolu skazał 
Jerzego Kowalczyka 
na karę śmierci, a je-
go brata Ryszarda 
na karę 25 lat pozba-
wienia wolności za 
wysadzenie auli WSP 
w 1971 r,. tuż przed 
świętem MO i SB.

 11.09.1980 r.  
W KWK „Manifest 
Lipcowy” w Dą-
browie Górni-
czej podpisano 
porozumienie 
dotyczące m.in. 
realizacji Porozu-
mień gdańskich 
w całym kraju.

Prymas tysiąclecia
HISTORIA 2021

Tak długo w koloniach karnych muszą przebywać działacze białoru-
skiej opozycji Maryja Kalesnikawa i Maksim Znak, skazani przez reżim 
Aleksandra Łukaszenki, którzy pracowali w sztabach wyborczych 
Wiktara Babaryki i Swiatłany Cichanouskiej.  

Z rozwiązań w ramach tarcz an-
tykryzysowych skorzystało 86 proc. 
przedsiębiorców.. Łącznie pomoc 
do końca 2020 r. przekroczyła 160 
mld zł. Firmy oceniły pomoc pań-
stwa na 3,5 w skali 1–5. Najwyżej 
oceniono najczęściej wykorzysty-
waną formą pomocy, czyli zwolnie-
nie ze składek ZUS. Ważne były do�-
nansowanie wynagrodzeń i składek 

na ubezpieczenia społeczne oraz 
obniżenie wymiaru czasu pracy. Po-
zytywnie przedsiębiorcy odnieśli się 
do pracy zdalnej, która wymaga pil-
nych zapisów kodeksowych. W ub.r. 
rząd przygotował pakiet składający 
się z sześciu tzw. tarcz antykryzyso-
wych oraz Tarczy Finansowej 1.0. 
Badanie przeprowadził Polski In-
stytut Ekonomiczny. 
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Beaty�kacja kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, prymasa Polski 
i Matki Elżbiety Róży Czackiej bę-
dzie miała miejsce 12 września br.  

Prymas zostawił nam prze-
słanie: „Tylko orły szybują nad 
graniami i nie lękają się przepa-
ści, wichrów i burz. Musicie mieć 
w sobie coś z orłów! – serce orle 
i wzrok orli ku przyszłości”. Pry-
mas Tysiąclecia Stefan Kardynał 
Wyszyński niezłomnie stał na 
straży wiary i narodowego depo-
zytu tożsamości Polek i Polaków. 
Był niekwestionowanym auto-
rytetem, strażnikiem instynktu 
narodowego, orędownikiem mą-
drego działania, mężem stanu. 

Kardynał Wyszyński popie-
rał starania polskich robotników 
i rolników o utworzenie wolnego 
związku zawodowego. Wysłał do 
Stoczni Gdańskiej swego przed-
stawiciela, prof. Romualda Kukoło-

wicza. Doceniał „Solidarność” i nie 
miał wątpliwości, że robotnicy są 
wyrazicielami  woli narodu. Nie 
miał wątpliwości, że nie chodzi 
im o przysłowiową „kiełbasę”, lecz 
o postulaty społeczne. 

– „Solidarność” przetrąciła krę-
gosłup dyktatury monopolistycz-
nej, monopolistycznej, błędnej 
interpretacji socjalizmu – mówił 
do członków NSZZ „S” Regionu 
Mazowsze. Prymas był świadom, 
że mechanizm konfrontacyjny 
został uruchomiony już w 1980 r. 
Był orędownikiem rozwagi,  prze-
strzegał przed radykalizacją na-
strojów, starał się zachować niena-
ruszoną substancję narodu. Liczył 
się z geopolityką, której w 1981 r. 
zmienić nie mogliśmy. Patrzył na 
wydarzenia w perspektywie tego, 
co działo od 1939 r. Wiedział, że na 
pomoc Zachodu Polacy liczyć nie 
mogą.

Prymas urodził w 1901 r. w Zu-
zeli na pograniczu Mazowsza 
i Podlasia. Święcenia biskupie 
otrzymał z rąk kardynała Augusta 
Hlonda i objął diecezję lubelską. 
W 1948 r. po jego śmierci, został 
prymasem Polski. Odszedł do Boga 
28 maja 1981 r., w dzień Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Do historii 
przeszedł jego list do władz PRL 
z maja 1953 r.: „Rzeczy Bożych na 
ołtarzach cesarza składać nam nie 
wolno. Non possumus!”.   

– Porażająca jest sytuacja w 
oświacie po ponad roku nauczania 
zdalnego. Musimy powiedzieć o 
straconym pokoleniu. Pokazały to 
wyniki egzaminów maturalnych, 
gdy przy obniżonych kryteriach 
zdawalności 20 procent matu-
rzystów nie podołało na maturze 
– alarmował na wrześniowym ze-
braniu ZRG NSZZ „S” Wojciech 
Książek, przewodniczący Między-
regionalnej Sekcji Pracowników 
Oświaty i Wychowania, przypomi-
nając też postulaty podniesienia 
płac w oświacie i całej budżetów-
ce. Nauczyciele czekają na obieca-
ne podwyżki. Te, po negocjacjach, 
otrzymali z samorządowej puli 
pracownicy administracji i obsługi 
szkół w Gdańsku – o czym poin-

formowała członków ZRG Bożena 
Brauer, przewodnicząca oświato-
wej „S” w Gdańsku.

W tym roku szkolnym powrót 
do placówek szkolnych to dla 
nauczycieli i uczniów duży krok 
ku normalności. MEiN, MZ i GIS 
opublikowały też szereg uwag. Do 
szkół mogą uczęszczać wyłącznie 
uczniowie bez objawów infekcji 
lub choroby zakaźnej. Uczniowie 
muszą być wyposażeni w masecz-
ki ochronne. 24 proc. młodych z 
grupy wiekowej 12-17 lat przyjęło 
przynajmniej jedną dawkę szcze-
pionki. Głównym powodem były 
restrykcje covidowe podczas wy-
jazdów. 
Rozmowa z Wojciechem Książ-
kiem tutaj…>>

Podniesienie kwoty wolnej 
od podatku do 30 tys. zł oraz 
pierwszego progu podatkowego 
do 120 tys., na której skorzystają 
pracownicy i emeryci z niższymi 
dochodami, wychodzą naprzeciw 
postulatom Związku, zapisanym 
w Uchwale Programowej I Krajo-
wego Zjazdu Delegatów. Prezy-
dium Komisji Krajowej zgłosiło do 
rządowego projektu szereg uwag. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym z 26 lipca 
2021 r. w ramach „Polskiego ładu” 
wprowadza zmiany aż w 22 usta-
wach i ma bezpośredni wpływ na 
sytuację materialną pracowników. 
Prezydium Krajówki wskazuje 
m.in., że wprowadzenie kwoty 
wolnej od podatku połączonej 
z obowiązkiem płacenia składki 
zdrowotnej bez możliwości odli-
czenia jej od podatku dochodo-
wego powoduje, że korzyść z jej 

wprowadzenia została w dużym 
stopniu ograniczona.  

W poniedziałek Komitet Stały 
Rady Ministrów omawiał zmiany 
podatkowe. Decyzje ostateczne 
zapadną niebawem. Nieo�cjalnie
wiadomo, że po konsultacjach 
kontrowersyjna stawka składki 
zdrowotnej ma zostać obniżo-
na o niemal połowę, ale za to 
zaproponowany zostanie poda-
tek przychodowy. Największym 
problemem jest jednak stopień 
skomplikowania systemu podat-
kowego i znalezienie sposobu na 
jego uproszczenie. „Polski Ład”, 
według zapowiedzi, jest krokiem 
do zmian systemu podatkowego. 
Zmiany w podatkach wydają się 
konieczne m.in. dlatego, że w cza-
sie pandemii wprowadzono wiele 
rozwiązań, które mocno obciążyły 
�nanse publiczne.  

Więcej…>>

Nowy rok szkolny,  
nowe zasady

„S” o podatkach

Przedsiębiorstwa z tarczą

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przed-rokiem-szkolnym-2021-2022-rozmowa-z-wojciechem-ksiazkiem
https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/20700-wiele-zmian-podatkowych-wychodzi-naprzeciw-wieloletnim-postulatom-solidarnosci
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