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Zmiany w IPN
Prezes Instytutu Pamięci Naro-

dowej dr Karol Nawrocki poinfor-
mował o utworzeniu w IPN Biura 
Nowych Technologii. Jednym z 
głównych zadań będzie  dociera-
nie do młodych ludzi z wartościo-
wym, ale też atrakcyjnym cyfrowo 
przekazem historycznym, który 
tra� do ich wrażliwości i przede
wszystkim zainteresuje opowie-
ścią o historii. 

Czytaj więcej TUTAJ…>>

GUS o sytuacji
Poluzowanie rządowych ob-

ostrzeń przyczyniło się do wzrostu 
optymizmu w sektorach najbar-
dziej dotkniętych skutkami pan-
demii. GUS odnotował spadek 
odsetka podmiotów wskazują-
cych na poważne lub zagrażające 
stabilności �rmy negatywne skut-
ki pandemii (szczególnie w przy-
padku jednostek przetwórstwa 
przemysłowego). Wyraźna popra-
wa, w porównaniu z lipcem br. na-
stąpiła w �rmach zajmujących się
wyrobami z tworzyw sztucznych 
oraz wśród podmiotów przemy-
słowych o liczbie pracujących od 
10 do 49 osób. 

Czytaj więcej TUTAJ…>>

Wyniesieni na ołtarze

Minimalna w 2022: 

3010 zł

Nowy rządowy projekt zmian w 
systemie podatkowym założył m.in. 
wprowadzenie naszego postulatu 
w sprawie możliwości odliczenia od 
podatku związkowej składki do kwo-
ty 300 zł. Projekt tra�ł do Sejmu.

Gdy zmiany wejdą w życie, po-
trzebny będzie dowód wpłaty skła-
dek członkowskich na rzecz związku, 
z którego będą wynikać co najmniej 
„dane identy�kujące członka związ-
ku zawodowego dokonującego 
wpłaty, nazwa organizacji związko-
wej, na rzecz której dokonano wpła-
ty, tytuł i data wpłaty oraz kwota 

wpłaconych składek, a w przypadku 
składek potrącanych przez praco-
dawcę – oświadczenie organizacji 
związkowej o wysokości pochodzą-
cych od podatnika składek”.

– Dzięki „Solidarności” powsta-
nie możliwość odliczenia składek 
od podatku dochodowego. To bar-
dzo ważny krok w kierunku wzmoc-
nienia dialogu społecznego i przede 
wszystkim bardzo ważna decyzja, 
jeśli chodzi o aspekt �nansowy dla
każdego pracownika – komentuje 
przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. 

Według danych za 2018 r. do 
związków zawodowych należało 
ok. 1,6 mln osób, czyli 5 proc. do-
rosłej ludności Polski i jednocze-
śnie 16,5 proc. zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy w za-
kładach zatrudniających powyżej 
9 osób.

– Dotychczas brakowało rów-
nowagi. Pracodawcy mogli składki 
na swoje konfederacje przeka-
zywać z kosztów zakładu pracy, 
a składki związkowe musieliśmy 
przekazywać po opłaconym przez 
nas podatku – dodał Piotr Duda. 

Ulga na związkową składkę

– Beaty�kacja kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego i Matki Elżbiety 
Róży Czackiej to znak czasu. Pol-
ska, Kościół w naszej ojczyźnie, 
potrzebują nowych orędowników 
– powiedział kardynał Kazimierz 
Nycz.

W niedzielę zostali oni ogło-
szeni błogosławionymi. Uroczy-
stości beaty�kacyjne odbyły się w
Świątyni Opatrzności Bożej w War-
szawie. Liturgię koncelebrowało 
600 księży, 80 biskupów z Polski 
oraz 45 z zagranicy. Obrzęd roz-
począł kardynał Kazimierz Nycz, 
przedstawiając życiorysy nowych 
beaty�kowanych. Opowiadając
o prymasie Wyszyńskim, podkre-
ślił jego zaangażowanie w czasie 

II wojny światowej. Mówił także 
o zmaganiach z władzami komu-
nistycznymi. Przypomniał, że jego 
nieugięta postawa doprowadziła 
go do trzyletniego internowania. 

– Był przeciwwagą dla indok-
trynacji PRL. I chociaż można mieć 
uwagi o zbyt ludyczny, czy wo-
dzowski styl kierowania Kościo-
łem, to jednak był to sposób na 
ochronę wartości, polskości w ro-
dzinach - mówi Wojciech Książek, 
przewodniczący Sekcji Oświaty i 
Wychowania Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, który uczest-
niczył w mszy św. beaty�kacyjnej.

Z kolei opowiadając o życiu mat-
ki Czackiej, kardynał Nycz przypo-
mniał, że okazywała miłość każde-
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Wywalczyliśmy wzrost w budżetówce
Premier Mateusz Morawiecki  

w trakcie obchodów 41 rocznicy 
Porozumień Jastrzębskich obiecał 
podwyżki dla budżetówki (był to 
jeden z ważniejszych postulatów 
„Solidarności”).

– My skupiamy się na reali-
zowaniu, a nie stawianiu postu-
latów – powiedział na antenie 
„Radia Gdańsk”, gdzie poruszony 
został temat, Marek Lewandowski, 
rzecznik prasowy Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. – Doszło do 
serii konsultacji i udało się wyne-
gocjować dosyć poważne kwoty 
na bezpośrednie podwyżki dla 
pracowników państwowej sfery 

budżetowej. Składa się to z kilku 
elementów, ale wyłączamy tutaj 
służbę zdrowia i oświatę. Wpraw-
dzie też są �nansowane z budżetu
państwa, ale mają swoje własne 
ustawy – tłumaczył. 

Podwyżki dotyczą pracowni-
ków wszelkiego rodzaju urzędów, 
które gwarantują społeczeństwu 
bezpieczeństwo w wielu dziedzi-
nach życia.

Tymczasem Maria Ochman, 
szefowa Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ „Solidarność” od-
niosła się w telewizji do protestów 
medyków. Na pytanie „dlaczego 
nie popieracie protestu medy-

ków, nie uczestniczycie w białym 
miasteczku”, odpowiedziała: – My 
stawiamy na dialog. Jeśli z drugiej 
strony jest odzew i widzimy, że pan 
minister, chociaż jest bardzo trud-
nym negocjatorem, jest w stanie 
przyjąć nasze argumenty, to z całą 
pewnością warto ten dialog pro-
wadzić. Minęło sporo czasu, zanim 
przekonaliśmy pana ministra np. 
w sprawie dodatków covidowych 
dla osób nie będących medykami. 
Walczyliśmy o to 6 miesięcy – zwró-
ciła uwagę i podkreśliła, że nie chce 
oceniać protestujących, ale zawsze 
jest możliwość, aby usiąść przy sto-
le i rozmawiać o postulatach. 

W 2022 r. minimalne wy-
nagrodzenie wzrośnie o 210 
zł. Od stycznia będzie ono wy-
nosić 3010 zł brutto, czyli o 7,5 
proc. więcej niż obecnie. Rząd 
zaakceptował też nową mini-
malną stawkę godzinową za 
pracę. Od przyszłego roku bę-
dzie wynosiła 19,70 zł brutto. 

Wcześniej rząd przedstawił 
na Radzie Dialogu Społecznego 
propozycję „minimalnej” w wy-
sokości trzech tysięcy złotych, 
która nie została zaakceptowa-
na przez stronę społeczną, jak 
i przez stronę pracodawców. 
W takiej sytuacji rząd ustalił 
wynagrodzenie minimalne na 
wysokości 3010 zł. 

Zmiana będzie dotyczyła 
ok. 2,2 mln Polaków, którzy 
pracują za najniższą stawkę. 

mu bliźniego, nie zwracając uwagi 
na niechęci narodowościowe.

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/historia-musi-odczytywac-znaki-czasu-przekaz-historyczny-skierowany-do-mlodych
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gus-o-nastrojach-w-gospodarce-w-czasie-zarazy
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Tak często słyszymy zdanie: “Piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za 
Ojczyznę”. Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla Ojczyzny. Można w od-
ruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. 
Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata.

Kardynał Stefan Wyszyński, 1981 r.

WYDARZYŁO SIĘ
 

 13.09.1980 r. 
Władze PRL podjęły 
decyzję o rozpoczę-
ciu przygotowań 
do wprowadzenia 
stanu wojennego.

 17.09.1993 r.  
Ostatni żołnie-
rze okupacyjnej 
Armii Sowieckiej 
(rosyjskiej) opuścili 
terytorium Polski.

 19.09.1940 r.  
Rotmistrz Witold Pi-
lecki dał się areszto-
wać w łapance, aby 
dostać się w celach 
wywiadowczych do 
Auschwitz.

Czwarty rozbiór Polski
HISTORIA 1939

U tylu osób odnotowano zakażenie koronawirusem w ciągu ostat-
niej doby w Polsce. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz 
powiedział w TVP Info, że do szpitali tra�ają przede wszystkim osoby
starsze i niezaszczepione.
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17 września 1939 roku Armia 
Czerwona wkroczyła do Polski. Na 
mocy paktu Hitlera ze Stalinem 
(tzw. pakt Ribbentrop – Mołotow) 
zawartego 23 sierpnia 1939 roku 
pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i 
Związkiem Socjalistycznych Re-
publik Sowieckich oraz - zgodnie z 
tajnym protokołem dodatkowym 
- strony postanowiły, że dokona-
ją rozbioru terytoriów lub będą 
rozporządzać niepodległością na-
stępujących państw: Polski, Litwy, 
Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. 

O�cjalny pretekst agresji został
zawarty w przekazanej o godz. 3 
w nocy 17 września przez zastęp-
cę Ludowego Komisarza Spraw 
Zagranicznych Potiomkina amba-
sadorowi Grzybowskiemu w nocie 
dyplomatycznej. Zamieszczono 
tam niezgodnie z prawdą oświad-

czenie o rozpadzie państwa pol-
skiego, konieczności ochrony 
mienia i życia zamieszkujących 
wschodnie tereny polskie Ukra-
ińców i Białorusinów oraz uwal-
nianiu ludu polskiego od wojny. 
W konsekwencji Związek Sowiecki 
uznał wszystkie układy zawarte 
uprzednio z Polską, w tym traktat 
ryski z 1921 r. i pakt o nieagresji 
z 1932 r., za nieobowiązujące, bo 
zawarte z nieistniejącym pań-
stwem. 

Od momentu uderzenia na 
Polskę Armia Czerwona dokonała 
wielu zbrodni, mordując jeńców 
i masakrując ludność cywilną. Po 
II wojnie światowej władze PRL 
wkroczenie wojsk sowieckich do 
Polski przedstawiały jako pokojo-
we – w celu „ochrony” ludności na 
wschodnich terenach. 

Rutyna, dekoncentracja i lekce-
ważenie przepisów BHP to główne 
powody wypadków przy pracy. 
W niektórych branżach wystarczy 
chwila nieuwagi. 

Z danych Głównego Urzę-
du Statystycznego wynika, że 
w pierwszym półroczu tego roku 
w wypadkach przy pracy ucierpia-
ło 27,2 tys. osób. W województwie 
pomorskim, do końca czerwca po-
szkodowanych zostało 1649 osób. 
Siedem zmarło, a 17 doznało cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu. 

Ubezpieczony, który ulegnie 
wypadkowi w pracy, może liczyć 
na jednorazowe odszkodowanie 
z ZUS – które w wypadku śmierci 
należy się także członkom rodziny 
– a także na rentę z tytułu niezdol-
ności do pracy, rentę szkoleniową 
i dodatek pielęgnacyjny. Rodzina 
zmarłego może otrzymać rentę 

Co po wypadku w pracy 

rodzinną. Świadczenia przysłu-
gują osobom zatrudnionym na 
umowę o pracę, prowadzącym 
działalność oraz zatrudnionym na 
umowę agencyjną bądź umowę 
zlecenie. Wysokość świadczeń za-
leży od wysokości zarobków i sta-
żu. W przeciwieństwie do zwykłej 
renty, gdzie trzeba wykazać odpo-
wiedni okres składkowy i nieskład-
kowy, w przypadku rent wypad-
kowych świadczenie przysługuje 
nawet, gdy wypadek wydarzy się 
w pierwszym dniu pracy.

Krzysztof Cieszyński
regionalny rzecznik prasowy 

ZUS województwa pomorskiego

Jeszcze przez kil-
kanaście dni zbieramy 
podpisy w sprawie 
emerytur stażowych. 
Opowiadając się za tym 
projektem, działasz nie 
tylko w swoim interesie, 
ale w imieniu wszyst-
kich pracowników. 

Szczegóły 
znajdziesz
TUTAJ...>> 

– Ustawa, która przywróciła 
setkom tysięcy pracowników 
handlu prawo do niedzielnego 
odpoczynku z rodzinami, powo-
li staje się fikcją. Jej nowelizacja 
jest koniecznością. Przygoto-
waliśmy apel skierowany do 
parlamentarzystów, w którym 
tłumaczymy dlaczego jest to dla 
nas tak ważne – powiedział pod-
czas dzisiejszego briefingu dla 
mediów Alfred Bujara, przewod-
niczący Krajowego Sekretariatu 
Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele Związki odwie-
dzili biura klubów parlamentar-
nych i kół poselskich znajdujące 
się w budynkach Sejmu. Zaapelo-
wali do posłów o poparcie zmian 
w ustawie o ograniczeniu handlu 
w niedziele. Należy bowiem zwró-
cić uwagę na to, że w ostatnich 

miesiącach kolejne sieci handlo-
we zaczęły otwierać swoje skle-
py w niedziele, obchodząc tym 
samym ograniczenia zawarte 
w ustawie. Taką furtkę pozosta-
wił zapis zezwalający na handel 
w niedziele placówkom poczto-
wym. Sieci handlowe wprowadzi-
ły więc w swoich sklepach usługę 
nadawania i odbioru paczek, dzię-
ki czemu zyskały status placówki 
pocztowej i mogą prowadzić dzia-
łalność w niedziele. 

– Wyjątku dotyczącego placó-
wek pocztowych nie było w oby-
watelskim projekcie ustawy przy-
gotowanym przez „Solidarność”. 
Został on wprowadzony w trakcie 
prac parlamentarnych nad projek-
tem. Od początku ostrzegaliśmy, 
że jest to droga do omijania prze-
pisów i nasze obawy się potwier-
dziły – mówi szef handlowej „S”.

Uszczelnią niedziele?

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://emeryturazastaz.pl
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