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Duże podwyżki. Podziękować możemy UE
3 tys. zł  
dla opozycjonistów

Prezydent podpisał ustawę 
o świadczeniu dla działaczy opozy-
cji antykomunistycznej oraz osób 
represjonowanych z powodów 
politycznych w PRL. Jednorazowe 
wsparcie w wysokości 3000 zł bę-
dzie przysługiwało z urzędu osobie, 
której do 31 grudnia 2021 wydano 
decyzję o potwierdzeniu statusu 
działacza lub osoby represjonowa-
nej. Świadczenie będzie zwolnione 
od podatku dochodowego płaco-
nego przez osoby fizyczne.

Pożegnanie Andrzeja 
Rozpłochowskiego

Uroczystości związane ze 
śmiercią legendarnego działacza 
„Solidarności” odbyły się w ko-
ściele Mariackim w Katowicach. 
– To trudne dla nas chwile, dlatego 
jesteśmy w tej świątyni, aby po-
wiedzieć Ci, drogi Andrzeju, Bóg 
zapłać za wszystko, co zrobiłeś 
dla NSZZ „Solidarność” i dla naszej 
ukochanej ojczyzny – powiedział 
Piotr Duda, przewodniczący Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Memoriał do likwidacji
W Rosji zlikwidowana zostanie 

organizacja Memoriał, która doku-
mentowała sowieckie represje, a 
także zajmowała się obroną praw 
człowieka. Prokuratura, która zwró-
ciła się do sądu z wnioskiem w tej 
sprawie, stwierdziła, że Memoriał 
„poważnie i systematycznie łamie 
przepisy o agentach zagranicznych 
i usprawiedliwia ekstremizm”. Ko-
lejny zarzut dotyczył „kształtowania 
negatywnego wizerunku rosyjskie-
go sądownictwa, tworzenia i publi-
kowanie list skazanych, którzy są 
nazywani więźniami politycznymi”. 
Sąd zgodził się z wnioskiem proku-
ratury i podjął decyzję o likwidacji. 

Od stycznia ceny energii wzro-
sną średnio o 24 proc. Jeszcze bar-
dziej zdrożeje gaz. Co ważne, ten 
wzrost tylko częściowo przełoży się 
na naszej rachunki. Będzie to możli-
we dzięki decyzji rządu i bezprece-
densowemu obniżeniu VAT z 23 na 
8 procent, a wiec do najniższej moż-
liwej wartości w UE. Zapowiedziane 
zostały również dopłaty kierowane 
do osób najmniej zarabiających, 
aby zmniejszyć skutki podwyżek.

Działania mające przeciwdziałać 
drożyźnie widać już na stajach pa-
liw. Przed świętami weszła w życie 
ustawa obniżająca akcyzę, dzięki 
czemu za 1 litr paliwa płacimy kilka-
dziesiąt groszy mniej. 

Warto wiedzieć, że gwałtowny 
wzrost cen w całej Europie to skutek 
unijnej polityki. Cena uprawnień do 
emisji CO

2
 wzrosła bowiem w ciągu 

ostatniego roku trzykrotnie. 
Jak wyliczył Polski Komitet 

Energii Elektrycznej, koszt upraw-
nień do tej emisji stanowi już 
59 proc. ceny energii w Polsce. 
Kolejne 8 proc. to bezpośrednie 
dopłaty do odnawialnych źródeł 
energii. Łącznie więc polityka kli-

matyczno-energetyczna UE to 67 
proc. ceny energii. 

Innymi słowy, gdyby dzisiaj 
zlikwidować lub zawiesić unijne 
parapodatki, prąd w naszym kraju 
staniałby o... dwie trzecie. 
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Podwyżki cen prądu w naszym 
kraju są jednak niczym w porówna-
niu do tego, co dzieje się w innych 
krajach. Dzięki energetyce opartej 
na węglu od miesięcy mamy niemal 
najtańszą energię w Europie. 

Międzyregionalna Sekcja 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” z siedzibą w Gdańsku 
wydała komunikat w sprawie 
podwyżek wynagrodzeń pracow-
ników administracji i obsługi szkół 
prowadzonych przez samorząd 
Województwa Pomorskiego.

– Dziewiątego listopada zwró-
ciliśmy się pismem–wnioskiem do 
marszałka województwa pomor-
skiego o zwiększenie w budżecie 
województwa na rok 2022 środ-

ków finansowych przeznaczonych
na podwyżki wynagrodzeń dla 
pracowników – możemy przeczy-
tać w komunikacie. – Dwudzie-
stego drugiego grudnia otrzyma-
liśmy odpowiedź podpisaną przez 
Mieczysława Struka, marszałka 
województwa pomorskiego. To 
potwierdzenie decyzji o podwyżce 
średnio o 18 procent na etat i od 
stycznia 2022 r. Tym samym po-
twierdziły się słowa Adama Krawca, 
dyrektora Departamentu Edukacji i 

Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, który 
podczas Walnego Zebrania Dele-
gatów Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” w Gdańsku mówił o pra-
cach nad zwiększeniem środków 
na ten cel. To dobra wiadomość. 
Jeszcze trzeba zwrócić uwagę na 
szczegóły wdrożenia podwyżek w 
poszczególnych szkołach, a także 
zachęcać inne organy prowadzące 
do podobnego wzrostu płac.

Podwyżki w oświacie

Według danych podanych dzisiaj 
przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce 
odnotowany został właśnie rekord 
zgonów w czwartej fali koronawirusa. 
Zmarły 794 osoby. – 73,5 procent z 
nich to osoby niezaszczepione – prze-
strzega resort zdrowia. Dodajmy, że 
łączna liczba nowych zakażeń to 15 
571 (w tym 996 na Pomorzu). 

5 stycznia odbędzie się wysłu-
chanie publiczne projektu o wery-
fikacji covidowej w miejscu pracy.
Jeśli związane z tym przepisy 
wejdą w życie, pracodawcy będą 
mogli sprawdzać, czy zatrudnieni 
posiadają certyfikaty szczepień.  

Nasze województwo znajduje się 
w czołówce Narodowego Programu 

Szczepień. W przeliczeniu na każde 
10 tysięcy osób, jesteśmy za prowa-
dzącym w statystykach Mazowszem. 
Najwięcej zaszczepionych ma 70 lub 
więcej lat (86 procent osób), a kolej-
ne grupy wiekowe to 60-69 lat (76 
procent), 40-59 lat (69,5 proc.), 20-39 
lat (59,8 procent) oraz 12-19 lat (50,8 
procent) i 5-11 lat (5,4 procent).

Złe dane o pandemii
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

29 procent

„Solidarność” opiera swoje wartości o społeczną naukę Kościoła. My się 
wiary i Kościoła nie wyprzemy.

Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego  
KK NSZZ „Solidarność” podczas wizyty w Paryżu 

Tyle osób, jak wynika z przeprowadzonych badań, obawia się dalsze-
go wzrostu inflacji. Tym samym jest to największa nasza obawa na
przyszły rok.

ZUS INFORMUJE

40 ROCZNICA STANU WOJENNEGO

Wigilia pod ziemią 1981 

PRAWNIK INFORMUJE

Zdarza się, że okres pobierania 
zasiłku chorobowego wykracza 
poza rok kalendarzowy. Co w takiej 
sytuacji? O świadczeniu jakie pra-
cownik dostanie od 1 stycznia, de-
cyduje świadczenie przysługujące 
31 grudnia. Jeżeli za ostatni dzień 
starego roku pracownik otrzymał 
wynagrodzenie chorobowe, to od 
1 stycznia nadal będzie je pobie-
rał, a jego wymiar będzie liczony 
od nowa, na poczet nowego roku 
kalendarzowego przez okres 33 
dni lub odpowiednio 14 dni.

O tym, kto w kolejnym roku 
będzie płatnikiem składek, decy-
duje liczba osób zgłoszonych do 
ubezpieczenia chorobowego 30 
listopada mijającego roku. Gdy 

płatnik zatrudnia 20 lub więcej 
osób, to on wypłaca świadczenia, 
gdy mniej, robi to ZUS.

Może się zdarzyć, że na skutek 
redukcji etatów płatnik składek 
wypłacający zasiłki nie będzie 
posiadał takich uprawnień w ko-
lejnym roku. W takim przypadku 
pracownik chorujący na przełomie 
tych lat otrzyma zasiłek chorobo-
wy z zakładu pracy do 31 grudnia 
włącznie. Od 1 stycznia płatność 
przejmie ZUS. 

Co jeśli chorujemy na przełomie roku?

28 grudnia 1981 roku zakoń-
czył się ostatni strajk przeciwko 
wprowadzeniu stanu wojennego. 
Trwał dwa tygodnie i był prowa-
dzony 600 metrów pod ziemią. 
Wyjątkowo silny opór przeciwko 
rygorom stanu wojennego na-
potkał bowiem reżim WRON-y na 
Górnym Śląsku. 

We wspomnieniach przewijają 
się przejmujące obrazy Wigilii pod 
ziemią, przy górniczych lampach. 
Na prowizorycznych „stołach” były 
chleb, woda i jabłka. Strajkujący nie 
mieli wieści o tym, co dzieje się na 
górze, jaki jest los ich rodzin. Był lęk, 
że kopalnie mogą zostać zalane. 
Windami na dół przetransporto-
wano w pierwszych dniach strajku 
koce i kurtki oraz grochówkę z ko-
palnianych stołówek. Z czasem ta 
droga kontaktu z powierzchnią zo-
stała odcięta. Strajkiem na „Piaście” 
kierował Zbigniew Bogacz.

W czasie świąt Bożego Naro-
dzenia były próby złamania woli 
strajkujących. W reżimowej TVP i w 
ówczesnych kronikach filmowych

pokazywano zdjęcia płaczących 
kobiet, żon i matek strajkujących, 
a stojących na tle kopalnianych 
szybów i apelujących o wyjazd 
na powierzchnię. Kontrolowane 
przez reżim radio i telewizja oraz 
koncesjonowana prasa przekony-
wały, że strajk trwa tylko dlatego, 
że grupka „solidarnościowych eks-
tremistów” zmusza górników do 
pozostawania na dole.
Więcej na ten temat piszemy 
TUTAJ...>>

Wystawa w 37 rocznicę strajku.
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Zasady tworzenia przez praco-
dawców funduszu i gospodarowa-
nia środkami tego funduszu regu-
luje ustawa z dnia 4 marca 1994 
r. o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych (Dz. U. z 2021 
r., poz. 746), dalej zwana „ZFŚS”. 
W art. 1 ust. 1 ZFŚS wskazano, że 
środki funduszu przeznaczone 
są na finansowanie działalności
socjalnej organizowanej na rzecz 
osób uprawnionych do korzysta-
nia z niego, na dofinansowanie
zakładowych obiektów socjalnych 
oraz na tworzenie zakładowych 
żłobków, klubów dziecięcych, 
przedszkoli oraz innych form wy-
chowania przedszkolnego.

Świadczenia wypłacone z ZFŚS 
nie są wynagrodzeniem za pracę. 
Dlatego nie stosuje się do nich 
ograniczeń i limitów potrąceń z wy-
nagrodzenia za pracę, określonych 
w przepisach kodeksu pracy. Świad-
czenia te nie podlegają ochronie 
przed potrąceniami i nie ma zna-

czenia dla kogo pracownik wystąpił 
o przyznanie wsparcia i na jaki cel 
zostanie ono przeznaczone.

Jeśli komornik dokona zajęcia 
wierzytelności przysługującej pra-
cownikowi wobec pracodawcy 
w trybie art. 895 i nast. k.p.c., środki 
wypłacone pracownikowi z fundu-
szu będą podlegały egzekucji wła-
śnie na zasadach określonych dla 
egzekucji z innych wierzytelności.

Zgodnie ze stanowiskiem De-
partamentu Prawa Pracy Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej 
z 21 czerwca 2011 r. w sprawie 
możliwości prowadzenia egzekucji 
komorniczej lub administracyjnej 
ze świadczeń z ZFŚS świadczenia 
socjalne nie podlegają egzekucji 
komorniczej jedynie wówczas, 
jeżeli dotyczy ona wyłącznie wy-
nagrodzenia ze stosunku pracy 
(czyli należności zajmowanych na 
podstawie art. 881 k.p.c). 
Stan prawny na 29.12.2021 r.

Maria Szwajkiewicz

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają 
zajęciu przez komornika?

Już za kilka dni będziemy bawić 
się podczas sylwestra, choć w tym 
roku, z powodu panującej pande-
mii, w sposób odmienny niż przez 
minione lata. Takie mniej huczne 
obchody nie są jednak czymś zu-
pełnie nowym. 

„Imprezowe” witanie Nowego 
Roku to tradycja, która pojawiła 
się dopiero na przełomie XIX i XX 
wieku. Samo zaś witanie kolejne-
go roku obchodzone jest już od 
ponad dziesięciu wieków i – po-
czątkowo – wiązało się z obawą, 
że w roku tysięcznym świat się 
skończy. Nic takiego nie nastąpi-
ło, smok Lewiatan nie wydostał 
się z lochów, aby spalić cały świat, 
więc europejczycy zaczęli święto-
wać... ze stulecia na stulecie coraz 
bardziej. 

– Na polskiej wsi pierwsze ty-
powe zabawy sylwestrowe miały 
miejsce dopiero w okresie między-
wojennym. W miastach też bywało 
różnie, np. w II połowie XIX wieku 
w Krakowie wieczór sylwestrowy 
spędzano w domach, bez żadnych 
zabaw i rozchodzono się przed 
północą – opowiadała na antenie 

Idzie Nowy Rok
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Polskiego Radia kustosz Muzeum 
Etnograficznego im. Seweryna
Udziel Małgorzata Oleszkiewicz.  

Niezależnie od sposób święto-
wania życzymy wszystkim, w no-
wym, 2022 roku pomyślności i, 
przede wszystkim, zdrowia. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ostatnia-szychta-wigilia-pod-ziemia-1981
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