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Na kolei podwyżka
Od 1 lipca br. (wypłata do 

10 sierpnia br.) 38 tysięcy pra-
cowników PKP PLK S.A. otrzyma 
podwyżkę po średnio 520 zł do 
wynagrodzenia zasadniczego, 
co z pochodnymi da kwotę   817 
zł brutto. Sekcja Zawodowa In-
frastruktury Kolejowej NSZZ „S”  
zabiegała o wzrost wynagro-
dzeń dla pracowników PKP PLK. 
Kilkutygodniowe negocjacje z 
przedstawicielami Spółki przy-
niosły efekt.

  Więcej na ten temat tutaj...>>

Solidarność Walcząca
W Sali koncertowej Zarządu 

Portu Gdynia (ul. Rotterdamska 
9) 23 i 24 czerwca br. spotka-
ją się członkowie „Solidarności 
Walczącej” w 40–lecie jej utwo-
rzenia. W programie debaty, 
prezentacja wydawnictw, zło-
żenie kwiatów pod pomnika-
mi Ofiar Grudnia 70 w Gdyni 
i Poległych Stoczniowców w 
Gdańsku, koncert, wspomnie-
nia i przyjacielskie spotkania. 
25 czerwca br. uroczystości w 
Warszawie.

Pożegnanie
Ze smutkiem i żalem infor-

mujemy o odejściu śp. Iwony 
Wolanin-Szułdrzyńskiej, prze-
wodniczącej KZ NSZZ „S” w Wo-
jewódzkim Urzędzie Pracy w 
Gdańsku, którą koleżanki i kole-
dzy wspominają jako pogodną 
i   aktywną działaczkę Związku. 
Ostatnie pożegnanie  miało miej-
sce 20 czerwca 2022 r. na Cmen-
tarzu Gdańsk–Srebrzysko.

Kongres Metalowców
XXXI Kongres Krajowego Se-

kretariatu Metalowców NSZZ 
„Solidarność” obradował 20 
czerwca br. w Bukownie Tatrzań-
skiej. Był on okazją to przedsta-
wienia sprawozdania z działal-
ności sekretariatu, skupiającego 
m.in. ważną dla Wybrzeża Krajo-
wą Sekcję Przemysłu Okrętowe-
go NSZZ „S”.

Od 1 lipca br. zaliczka PIT 12 proc.

Przemysł na razie 
optymistycznie

GUS poinformował, że w maju 
br. produkcja przemysłowa była o 
15 proc. większa niż w analogicz-
nym okresie poprzedniego roku. 
To pokazuje w jakiej kondycji jest 
gospodarka, gdy Rada Polityki 
Pieniężnej prowadzi zacieśnienie 
monetarne w związku z inflacją, 
na Wschodzie trwa wojna a infla-
cja zbliżyła się do 14 proc. w ujęciu 
rocznym. Od lutego br. dynamika 
wzrostu produkcji przemysłowej 
spowalniała, ale nasz przemysł 
okazuje się odporny na negatyw-

ne skutki otwartej wojny prowa-
dzonej na wschodniej Ukrainie. 
Spowolnienie gospodarcze może 
jednak nastąpić w miarę słabnię-
cia popytu zewnętrznego i aku-
mulacji zapasów. Rosną też ceny. 
W maju dynamika inflacji PPI (in-
flacji producenckiej) sięgnęła 24,7 
proc. r/d/r. Koszty producentów 
przekładają się na ceny konsu-
mentów. Wzrost cen komponen-
tów w przemyśle powodują w 
fazie sprzedaży towaru   inflację 
konsumencką.

NASZYM ZDANIEM

W oczekiwaniu na 
spokojniejszy rok 
szkolny

Mija bardzo trudny rok szkolny. 
Poważnym wyzwaniem były ko-
lejne fale Covid-19 i kształcenie na 
odległość. Nauczyciele i inni pra-
cownicy oświaty musieli przejść na 
edukację on-line do ferii zimowych 
2022 r. To było zadanie niełatwe dla 
nauczycieli i uczniów i wielu pol-
skich rodzin. Stresy i lęki wywołują 
tragiczne informacje z Ukrainy. Pol-
skie szkoły, dyrektorzy i nauczyciele 
podjęli trud opieki nad uczniami 
przybyłymi z państwa dotkniętego 
wojną, ich nauczania i klasyfikowa-
nia. Wyzwaniem będzie nowy rok 
szkolny. Tylko na Pomorzu do szkół 
od 1 września br. trafi 11 tysięcy 
uczniów z Ukrainy.

W tym kontekście rozczarowa-
niem są rządowe propozycje pod-
wyżek dla nauczycieli o skromne 
4,4 proc. od maja br. Nie wygląda to 
dobrze. Tym gorzej przy inflacji, któ-
ra    utrzymuje się na dwucyfrowym 
poziomie. Ministerialny optymizm 
i opowieści ile więcej nauczyciele 
zarobiliby, gdyby zgodzili się na 
wzrost obowiązkowego pensum, 
zderzają się brutalnie z praktyką 
szkolną.

Z innej strony warto zauważyć 
i nagłośnić piękne postawy na-
uczycieli – wolontariuszy w trakcie 
otwarcia punktu dla uchodźców 
z Ukrainy w siedzibie NSZZ „S”. 
Co drugi ze 140 dyżurujących był 
pracownikiem oświaty. Aż 60 peł-
niących dyżury to ludzie oświaty z 
Gdańska. Dziękuję za to niezwykłe 
wsparcie. Szczególne „dziękuję!” 
kieruję ku przewodniczącej Boże-
nie Brauer i współpracownikom z 
„Solidarności” oświatowej. Warto 
brać przykład z postaw nauczycieli. 
Wojna jest tragedią, trzeba wspie-
rać jej ofiary, w sposób szczególny 
niewinne dzieci. Pomyślmy o tym 
podczas wakacyjnego oddechu 
przed powrotem do szkół. Oby już 
bez przeszkód, w systemie stacjo-
narnym, bez wojen, niszczących 
ludzi i podstawowe wartości. 

Wojciech Książek, lider oświato-
wej „Solidarności” w Gdańsku

Zaliczka na podatek dochodo-
wy PIT od 1 lipca br. wyniesie nie 
17 a 12 procent dla podatników 
rozliczających się według pierw-
szej skali podatkowej. Przypomnij-
my, że zniknie tzw. ulga dla klasy 
średniej. Przedstawiciele resortu 
finansów oraz sam premier Mora-
wiecki zapewniają, że na zmianach 
nikt nie straci, a wręcz pozostawią 
one więcej pieniędzy w kiesze-
niach przeciętnych obywateli lub 
będą dla nich neutralne. 

Ważny będzie termin wpływu 
środków z pensji na rachunek 
pracownika, nie moment zlecenia 
przelewu. W przypadku umów o 

pracę ustawa precyzu-
je, że stawka 12 proc. 
dotyczy dochodów 
osiągniętych od lipca 
2022 r. Dla wynagro-
dzeń, które trafią do 
pracowników do 30 
czerwca br. będzie 
obowiązywać 17 proc. 
PIT (np. nauczyciele 
otrzymujący wynagro-
dzenie „z góry”).  Dla 

pensji, które będą wypłacane od 1 
lipca 2022 r. PIT wyniesie 12 proc. 

Nie wszystkie programy księ-
gowe są już przygotowane na 
zmiany i zaktualizowane. Jeżeli 
pobrane zostanie 17 proc. za-
liczki w lipcu br. a nie wpłacone 
jeszcze fiskusowi – trzeba doko-
nać zwrotu zaliczki na rzecz pra-
cownika.  

Zmiana w roku podatkowym 
powoduje, że z kolei przedsię-
biorcy, obliczający zaliczkę na po-
datek dochodowy w lipcu br., za 
czerwiec br., będą mogli skorzy-
stać z obniżonej 12 proc. stawki.  

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/podwyzki-dla-kolejarzy-z-pkp-plk/
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/podwyzki-dla-kolejarzy-z-pkp-plk/
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6399,59 zł.

„Mówi się, że nauczyciel to nie zawód, ale powołanie. Zawsze byłem 
takiemu myśleniu przeciwny. Stygmat społecznikostwa odbiera na-
uczycielom prawo do upierania się, normalność. Chodzi po prostu o 
dobry, atrakcyjny, wymagający pomysłowości i inwencji zawód, da-
leki od monotonii i nudy, prawnie chroniony, materialnie dofinan-
sowany. Smutek, smutek, smutek…” – dr Stanisław Bortnowski 
w 1981 r. 

Radom 1976
SYMBOLE SOLIDARNOŚCI

Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających ponad 9 osób) w maju 
br. Wobec notowań z maja 2021 r. było ono wyższe o 13,5 proc. 
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„Czerwony Radom pamię-
tam siny / Jak zbite pałką ludzkie 
plecy / Szosę E7 na dworcach 
gliny / Jakieś pieniądze jakieś 
adresy / Czerwiec nas zastał z 
dala od miasta / Jesienią Kon-
rad już na nas czekał / Pierwsze 
pieniądze właśnie zebrano Po-
jechaliśmy – ktoś musiał jechać. 
Naprawę trzeba było coś zrobić 
Naprawdę gliny były na dwor-
cach I stąd to całe nasze jeżdże-
nie Szosą E7, dziwny autostop” 
– śpiewał Jan Krzysztof Kelus, 
balladę, która stała się jednym z 
motywów przewodnich rodzą-
cej się w 1976 r. opozycji. 

25 czerwca 1976 r. w Ursu-
sie zastrajkowali robotnicy ZM 
„Ursus” po tym jak premier Jaro-
szewicz w radiu i w telewizji przed-
stawił podwyżki cen. Manifestanci 
zdecydowali się na desperacki 
krok. Zatrzymali pociągi na trasie 
Warszawa – Skierniewice – Łowicz. 
Szturm ZOMO w pełnym rynsz-
tunku: w hełmach, przyłbicach 
opuszczonych na twarz, z tarczami 
i długimi pałkami nastąpił wie-
czorem. Tego samego dnia rano 
w Radomiu w ZM im. „Waltera”  
robotnicy odeszli od maszyn. Pro-
test wylał się na miasto. Ks. Roman 

Kotlarz przed kościołem Świętej 
Trójcy błogosławił ludzi. Grupa 
protestujących zajęła gmach KW 
PZPR. Przez okna wyleciały szyn-
ki, dywany i… telewizor. Z masztu 
ściągnięto czerwoną flagę. 

Do historii pacyfikowania robot-
niczych protestów weszły „ścieżki 
zdrowia”, czyli przepuszczanie ludzi 
przez szpaler bijących pałkami i 
pięściami milicjantów. W państwie 
w którym – jak głosiła Konstytucja 
PRL– „władza należy do ludu pracu-
jącego miast i wsi” znów argumen-
tem była milicyjna pałka.

W ramach zakończenia ob-
chodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości Klub 
Sportowy „Viktoria” Płock we 
współpracy z NSZZ „Solidarność” 
zorganizował Narodową Sztafetę 
Wolności i Solidarności im. Jana 
Pawła II. Uczestnicy na rowerach 
wyruszyli w trasę z Zakopanego 
(spod  Giewontu) do Gdańska na 
plac Solidarności, pod pomnik Po-
ległych Stoczniowców 1970.

Trasa Narodowej Sztafety 
Wolności i Solidarności im. Jana 
Pawła II prowadziła zarówno hi-
storycznym szlakiem związanym 
z dziejami Polski – odzyskaniem 
niepodległości w 1918 r., wal-
ką o wolną Ojczyznę w czasie II 
wojny światowej i w okresie PRL. 

Inicjatorem przedsięwzięcia był 
Leszek Brzeski, nauczyciel, płocki 
samorządowiec i działacz NSZZ 
„Solidarność”. Wraz z nim w dro-
gę ruszyło trzech jego uczniów. 
Pokonali trasę prawie tysiąca km.

Przy pomniku Poległych Stocz-
niowców powitał sztafetę prze-
wodniczący KK NSZZ „Solidar-
ność” Piotr Duda.

 – Rekreacja to jedna rzecz, ale 
jest i historia naszego Narodu i lu-
dzi, dzięki którym możemy żyć w 
wolnym, demokratycznym kraju.  
W każdym zakątku naszego kraju 
tworzyła się Solidarność, a każdy 
Polak chciał wówczas tego same-
go – wolności. Wracajcie szczęśli-
wie do domów – powiedział  Piotr 
Duda do uczestników sztafety.

Sztafeta Wolności i Solidarności 
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Odświętnie i roboczo
Podczas posiedzenia 

Rady Krajowego Sekreta-
riatu Przemysłu Spożyw-
czego NSZZ „Solidarność” 
21 czerwca br. wręczono 
medale „Stulecia Odzyska-
nej Niepodległości” oraz 
„Zasłużony dla Krajowego 
Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Soli-
darność”.  Otrzymali je tym 
razem Franciszek Sójka 
oraz pośmiertnie Małgo-
rzata Sokalska (medal ode-
brał mąż) i Bogdan Duda. 
Franciszek Sójka odebrał 
także medal „Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości” wręczony w imie-
niu prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Przewodniczący rady Zbigniew 
Sikorski zdał też sprawozdanie z 
XXX KZD NSZZ „S” oraz ze spotka-
nia Komitetu Wykonawczego EFFAT 
(Europejska Federacja Związków 

Zawodowych   Żywności, Rolnictwa 
i Turystyki) w Wiedniu i trudnej sytu-
acji geopolitycznej.

– Sytuacja po agresji Rosji na 
Ukrainę jest niepokojąca. Blokady 
dostaw zboża rodzą obawy o zagro-
żenie głodowe. Problemem są też 
spekulanci, którzy grają cenami na 
rynku – mówił Zbigniew Sikorski. 

Według badań 87 proc. pra-
cujących w Polsce dobrze ocenia 
warunki pracy. Dużo lepiej jednak 

oceniają swoje warunki Norwe-
gowie. Aż 94 proc. twierdzi, że jest 
zadowolonych z warunków pra-
cy, a 73 proc. badanych deklaruje 
chęć pozostania na stanowisku do 
60 roku życia. W Polsce deklaracje 
takie składa niespełna 60 proc. Au-
dycja powstałą w ramach projektu 
finansowanego poprzez Fundusze 
Norweskie 2014-2021, w ramach 
programu „Dialog społeczny – god-
na praca”.  Audycja tutaj…>>

Radio Gdańsk: Godna praca
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https://radiogdansk.pl/audycje/glos-pracownika/2022/06/20/warunki-zatrudnienia-w-polsce-coraz-lepsze-ale-do-zrobienia-wciaz-sporo-godna-praca-to-bezpieczna-praca/

