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Górniczy protest
Od rana 4 stycznia br. w ko-

palniach Polskiej Grupy Górniczej 
rozpoczęła się blokada wysyłki 
węgla do elektrowni. Akcja ma 
trwać dwie doby. Protestujący do-
magają się wypłacenia górnikom 
rekompensaty za przepracowane 
weekendy i jasnej strategii dla 
górniczej branży. Od kilku miesię-
cy z powodu trwającego w Euro-
pie kryzysu energetycznego, gór-
nicy pracują w nadgodzinach i w 
weekendy, ale nie otrzymują za to 
należnego wynagrodzenia.

Więcej…>>

Patroni roku 2022
Maria Grzegorzewska, Maria 

Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, 
Józef Mackiewicz, Wanda Rutkie-
wicz, Józef Wybicki oraz Roman-
tyzm Polski patronują rokowi 
2022. Sejm zdecydował o uhono-
rowaniu tych wybitnych postaci 
oraz epoki, która określiła naszą 
narodową tożsamość.

Więcej…>>

Oświatowa komisja
4 stycznia br. podczas posie-

dzenia połączonych sejmowych 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzie-
ży i Komisji Obrony Narodowej 
posłowie zajmowali się rządowym 
projektem nowelizacji ustawy Pra-
wo oświatowe w relacji MEiN i ku-
ratorium, a samorząd, organizacje 
pozarządowe i dyrektorzy szkół. 

Projekt zmian w prawie 
oświatowym tutaj…>>

Od stycznia 2022 r. minimalne 
wynagrodzenie wzrosło o 210 zł 
i wynosi 3010 zł brutto. Trzeba od-
jąć składki ZUS. Zostaje ok. 2364 
zł „na rękę”. Stawka godzinowa 
dla umów cywilnoprawnych to 
19,70 zł.  W związku z podwyżką 
minimalnego wynagrodzenia, ro-
sną również inne świadczenia dla 
pracowników. Zmieni się wyso-
kość wynagrodzenia minimalnego 
za część etatu, dodatek za pracę 

To, co czyni Gazprom z krajami Zachodu politykom się nie śniło. Ma 
to wpływ i na naszą gospodarkę. Przestrzegaliśmy, że Rosja będzie przy-
stawiała pistolet energetyczny do głów – mówi w rozmowie w stycznio-
wym „Magazynie Solidarność” europoseł dr Zbigniew Kuźmiuk.

Polacy w 2022 r. obawiają się drożyzny. Widma inflacji, krążącego
po Europie, nie można lekceważyć. Tańsza złotówka to mniejsza siła 
nabywcza, droższy import, tańszy eksport, droższa obsługa długu 
zagranicznego. W styczniowym Magazynie Solidarność piszemy na 
czym polega uruchomiona przez rząd „tarcza antyinflacyjna”. Wśród
publikacji są też m.in.
 Co dalej z projektem tzw. emerytur stażowych
 Morskie farmy wiatrowe szansą dla przemysłu okrętowego
 Relacje z rocznicowych obchodów grudnia 1970 i 1981

Polski Ład, obowiązujący od 
1 stycznia br., przywraca system 
podatkowy do właściwych pro-
porcji i zmniejsza obciążenie 
osób mniej zarabiających. Od 12 
lat, mimo stałego wzrostu płacy 
minimalnej i średniej krajowej, 
nie było gruntownej podwyżki 
kwoty wolnej od podatku i progu 
podatkowego. Polski Ład wpro-
wadza trzy kluczowe zmiany w 
przepisach podatkowych: wyższą 
kwotę wolną od podatku 30 tys. zł, 
która była m.in. postulatem NSZZ 
„S”, wyższy próg podatkowy – 120 
tys. zł i brak możliwości odliczenia 
od podatku części składki zdrowot-
nej. Założenia Polskiego Ładu mają 
spowodować wzrost wynagrodzeń 
netto  8 mln pracowników, 2 na 3 
osoby zatrudnionych na etatach. 
Pracownicy o zarobkach od 5700 
zł brutto do 12,8 tys. zł brutto mie-
sięcznie nie stracą ani nie zyskają – i 
to mimo braku możliwości odlicze-
nia składki zdrowotnej. Neutralność 

Podatkowy restart, czyli Polski Ład

reformy dla tej grupy pracowników 
to efekt preferencji podatkowej dla 
klasy średniej, która zamortyzuje 
zmiany w podliczaniu składki zdro-
wotnej oraz podwyższenia progu 
podatkowego. Bez PIT będą pensje 
do 3180 zł brutto miesięcznie (nieco 
wyższe niż „minimalna”). 9 mln osób 
przestanie płacić PIT, w tym ok. 2/3 
emerytów i rencistów. Nadal będą 
obowiązywały dwie stawki podatku 
dochodowego – 17 i 32 proc. 

Wspólnie rozliczający się mał-
żonkowie będą korzystać z po-
dwójnej kwoty wolnej 60 tys. zł. 

Rodzice wychowujący co najmniej 
4 dzieci korzystać będą z PIT-0 dla 
rodzin 4+. To oznacza 85 528 zł 
przychodu bez PIT na rodzica.  

Polski Ład to wsparcie legal-
nego zatrudnienia. Od 1 stycznia 
2022 r. konsekwencje pracy na 
czarno  obciążać będą wyłącznie 
pracodawcę. Pracodawcy będą 
mogli nawet skorzystać z abolicji 
podatkowej. 

Poradnik podatkowy Biura 
Eksperckiego Dialogu i Polityki 
Społecznej KK NSZZ „Solidar-
ność” tutaj…>>

Inflacja w listopadzie, liczona
rok do roku, sięgnęła 7,8 procenta. 
Od 1 stycznia nastąpiły podwyżki 
cen energii elektrycznej i gazu. 
Ustawa o dodatku osłonowym 
ma pomóc niektórym gospodar-
stwom domowym w pokryciu 
części kosztów energii oraz rosną-
cych cen żywności dla najbardziej 
potrzebujących obywateli. Doda-
tek wszedł w życie 4 stycznia br. 
Będzie wypłacany dwa razy do 

roku. Wypłata pierwszej raty – do 
31 marca, drugiej – do 2 grudnia 
2022 r. Dodatek przysługuje do 31 
grudnia 2022 r. gospodarstwom 
domowym, które mają przeciętne 
miesięczne dochody nieprzekra-
czające 2100 zł (w gospodarstwie 
jednoosobowym), bądź 1500 zł 
na osobę w gospodarstwie wielo-
osobowym. Jego wysokość będzie 
zależała od liczby osób wchodzą-
cych w skład gospodarstwa do-

mowego (400 zł dla jednoosobo-
wego gospodarstwa domowego, 
600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł 
dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla 
gospodarstwa ponad 6 osób).  

Sprzedawca energii elektrycz-
nej lub paliw gazowych jest obo-
wiązany do dołączenia do faktury 
informacji o dodatku osłonowym 
oraz o prawie do złożenia wniosku 
o jego wypłatę

Osłona na inflację

Minimalna i nie tylko ona 
w górę

w porze nocnej, wysokość odpraw, 
odszkodowanie za mobbing, od-
szkodowanie za naruszenia zasady 
równego traktowania pracowni-
ków i wynagrodzenie za przestój. 

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gornicy-blokuja-tory-domagaja-sie-wyplaty-wynagrodzen
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/patroni-roku-2022-ustanowieni-przez-sejm
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmiany-w-prawie-oswiatowym-na-sejmowej-komisji
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nasz-poradnik-do-zmian-w-podatku-dochodowym-pit
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2,25 procent

Przejęcie władzy przez silnych graczy oraz powolne im nurty polityczne, 
nazywam uprowadzeniem Europy.

dr Jacek Saryusz-Wolski, były pełnomocnik rządu ds. integracji 
europejskiej i negocjator przystąpienia Polski do UE

Do tego poziomu z 2014 r. (z 1,75 proc.) Narodowy Bank Polski pod-
niósł 4 stycznia br. stopy procentowe, czyli „koszt pieniądza”, instru-
ment walki z inflacją.

Historia pieniądza, zasady 
bezpieczeństwa w bankowości 
elektronicznej, a także znaczenie 
i sposoby przeciwdziałania wy-
kluczeniu finansowemu oraz nad-
miernemu zadłużeniu – to główne 
tematy warsztatów, w których 
wezmą udział uczniowie szkoły w 
Wąglikowicach, organizowanych 
w ramach projektu „Uczniowskie 
vademecum bankowości”.

Projekt realizowany przez Pomor-
ską Fundację Edukacji i Pracy, a współ-

finansowany przez Narodowy Bank
Polski rozpoczął się w listopadzie. 

W ramach przedsięwzięcia 
planowana jest także wizyta w 
pomorskim oddziale Narodowego 
Banku Polskiego oraz konkurs lite-
racki dotyczący problematyki z za-
kresu bankowości.  – Forma wypo-
wiedzi będzie dowolna – dodaje 
Renata Tkaczyk. – Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. Za za-
jęcie pierwszego miejsca przewi-
dziany jest tablet. Więcej...>>

Z młodzieżą o pieniądzach

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach 
programu edukacji ekonomicznej

Uroczystość Objawienia Pań-
skiego (potocznie Trzech Króli) 6 
stycznia należy do najstarszych 
świąt w Kościele. Jej ślady pocho-
dzą z III w. Kościół widzi siebie w 
przychodzących do Jezusa z krań-
ców świata. Trzej mędrcy przynoszą 
Nowonarodzonemu złoto, kadzi-
dło i mirrę. Od IX w. otrzymują oni 
imiona Kacper, Melchior i Baltazar. 
Skrót „C + M + B” pisany kredą na 
drzwiach naszych domów i miesz-
kań nie pochodzi jednak od imion 
„Trzech Króli”, lecz od łacińskiego 
wezwania „Christus Mansionem 
Benedicat”, czyli „Niech Chrystus 
błogosławi temu domowi”.  

W 1960 r. święto przestało być 
dniem wolnym od pracy. W 2010 
r. dzień Objawienia Pańskiego po-
nownie ogłoszono dniem wolnym 
– po kilku latach starań i po dwu-
krotnym zbierania podpisów pod 
obywatelską inicjatywą. Zebrano, 
dzięki zaangażowaniu Chrześci-
jańskiego Ruchu Samorządo-

Objawienie Pańskie

Pokłon Trzech Mędrców przed 
nowo narodzonym Jezusem 
pędzla Bartolomé Murillo (XVII w).

wego, Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich, grup  parafialnych,
byłego prezydenta Łodzi Jerzego 
Kropiwnickiego oraz NSZZ „S” 700 
tys., a za drugim razem 1,2 mln 
podpisów. Nowy dzień wolny od 
pracy nie przyniósł „gospodarczej 
katastrofy”.  

W 2022 r. mamy 251 dni robocze 
i 114 dni wolnych od pracy. 13 z tych 
dni to święta wolne od pracy, z czego 
jeden wypada w sobotę. To 1 stycznia 
i pracodawca jest obowiązany udzie-
lić w zamian dodatkowego dnia wol-
nego. Pracodawca nie ma obowiązku 
udzielenia dnia wolnego, gdy święto 
wypadnie w niedzielę (np. 1 maja, 25 
grudnia), która jest dla pracownika 
dniem wolnym od pracy. 

Dniami ustawowo wolnymi od 
pracy w 2022 roku są: 

1 stycznia (sobota) – Nowy 
Rok, 6 stycznia (czwartek) – Święto 
Trzech Króli, 17 kwietnia (niedziela) 

– Wielkanoc, 18 kwietnia (ponie-
działek) – Drugi dzień Wielkiej Nocy, 
1 maja (niedziela) – Święto Pracy, 3 
maja (wtorek) – Święto Narodowe 
Trzeciego Maja, 5 czerwca (niedzie-
la) – Zielone Świątki, 16 czerwca 
(czwartek) – Boże Ciało,  15 sierpnia 
(poniedziałek) – Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny, 1 listopa-
da (wtorek) – Wszystkich Świętych, 
11 listopada (piątek) – Narodowe 
Święto Niepodległości, 25 grudnia 
(niedziela) – pierwszy dzień Bo-
żego Narodzenia, 26 grudnia (po-
niedziałek) – drugi dzień Bożego 
Narodzenia.   

Składka na Związek
Mamy od Nowego Roku prawo 

do odliczenia od dochodu do 300 
zł rocznie z tytułu opłaconych skła-
dek związkowych – po raz pierwszy 
w zeznaniu za 2022 r., składanym w 
2023 r. Zgodnie z ustawą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych
podstawą odliczenia jest dowód 
wpłaty składek członkowskich na 
rzecz związku zawodowego, z któ-

rego wynikają dane identyfikujące
członka związku zawodowego, 
nazwa organizacji związkowej, na 
rzecz której dokonano wpłaty, tytuł 
i data wpłaty oraz kwota wpłaco-
nych składek, a w przypadku skła-
dek potrącanych przez pracodawcę 
oświadczenie organizacji związko-
wej o wysokości pochodzących od 
podatnika składek.

Polski Ład podniósł kwotę 
wolną od podatku do 30 tys. zł. 
Jej odpowiednik to 5100 zł rocz-
nej kwoty zmniejszającej poda-
tek. Z kwoty wolnej od podatku 
będą korzystać pracownicy, któ-
rzy złożyli swojemu pracodawcy 
formularz PIT-2 (oświadczenie 
pracownika dla celów obliczania 
miesięcznych zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych).
Jest to formularz, który pracownik 

składa zaraz po podjęciu pracy. 
Raz złożony PIT-2 zachowuje waż-
ność w kolejnych latach podatko-
wych, aż do jego wycofania przez 
pracownika. Pracownik, który do 
tej pory otrzymywał wynagrodze-
nie z uwzględnieniem kwoty wol-
nej, w związku z Polskim Ładem, 
nie musi podejmować żadnych 
czynności, chyba że jego sytuacja 
faktyczna się zmieniła, np. założył 
działalność gospodarczą.

Kwota wolna 

Dni wolne w 2022 roku 

Zmniejszenie obciążeń większo-
ści podatników, szczególnie tych 
mniej zarabiających i wychowują-
cych dzieci, to pozytywna zmiana 
systemu podatkowego. Przykłady 
wynagrodzeń za 2021 rok i po 

wprowadzeniu Polskiego Ładu (z 
uwzględnieniem wyższej kwoty 
wolnej, ulgi dla klasy średniej, pod-
wyższonego progu podatkowego i 
braku odliczenia od podatku części 
składki zdrowtnej).  

Kluczowe zmiany

Wynagrodzenie 
brutto 

3010 zł 4000 zł 5000 zł 5500 zł 6000 zł 7000 zł 

Netto 
obecnie 

2210 zł 2908 zł 3613 zł 3966 zł 4318 zł 5025 zł

Netto 
Polski Ład

2364 zł 3022 zł 3660 zł 3980 zł 4319 zł 5025 zł

Różnica 154 zł 114 zł  47 zł  14 zł  1 zł 0 zł

Przykładowe zmiany w wynagrodzeniach miesięcznych 
2021/2022

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/co-polacy-wiedza-o-pieniadzu
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