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Będzie pakiet 
motywacyjny

„Solidarność” w T-Mobile Pol-
ska S.A. zakończyła dialog z praco-
dawcą, podczas którego omawiała 
zgłaszane przez pracowników po-
trzeby. – Zwieńczeniem tych roz-
mów jest ogłoszony przez prezesa 
T-Mobile Polska pakiet doceniania 
pracowników. Podwyżki i pro-
gram motywacyjny wejdą w życie 
1 grudnia – poinformował Radek 
Pyszczek, przewodniczący „S” w T-
-Mobile Polska S.A.

Trwa prawnicze 
forum... 

Od wczoraj w Spale odbywa 
się XX Forum Prawników Związ-
kowych. W odpowiedzi na zgło-
szenia, spotkanie dotyczy analizy 
dokumentacji �nansowej. Przed-
stawione zostały już zagadnienia 
dotyczące wynagrodzeń w jed-
nostkach sfery budżetowej, omó-
wiono też akty prawne regulujące 
wynagrodzenia i zwrócono szcze-
gólną uwagę na rolę Rady Dialogu 
Społecznego.  

...a zakończyło się 
forum kobiet

Strażacy także będą na marszu 

Związkowy pakiet z niezbędnymi dla każdego związkowca 
informacjami jest dostępny w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidar-
ność”. 

Chcesz więcej wiedzieć o działalności NSZZ „Solidarność” 
w Regionie Gdańskim? Zamierzasz uczestniczyć w projektach 
w ramach funduszy europejskich lub zapoznać się z ofertami 
pracy? A może musisz skorzystać z porady prawnej lub chcesz 
uczestniczyć w szkoleniach związkowych, a nie wiesz jak zgłosić 
swój udział? Sięgnij po Informator Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. W nim znajdziesz niezbędne dane kontaktowe oraz 
podstawowe informacje o związkowej pracy.

Informatory można odbierać w Dziale Organizowania i Roz-
woju  NSZZ „Solidarność” w siedzibie Związku przy Wałach Pia-
stowskich 24 w Gdańsku.  

Sięgnij po informator
 O roli kobiet w historii „Soli-

darności”, ich zasługach w zdoby-
waniu i utrzymywaniu wolności 
i niepodległości oraz pozycji we 
współczesnej Polsce rozmawiały 
uczestniczki forum, które odby-
wało się w minionym tygodniu 
w Warszawie. Podczas przerw 
pomiędzy poszczególnymi pane-
lami Piątego Forum Kobiet NSZZ 
„Solidarność” można było także 
otrzymać publikacje wydane 
przez Instytut Dziedzictwa Soli-
darności. 

Na budynkach i pojazdach Pań-
stwowej Straży Pożarnej zawisły 
�agi i transparenty NSZZ „Solidar-
ność”. To efekt uchwały Krajowej 
Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidar-
ność”, która rozpoczęła akcję infor-
macyjną związaną z ogólnopolską 
manifestacją, która odbędzie się 
17 listopada w Warszawie.

Międzyregionalna Pomorska 
Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Soli-
darność” w Gdańsku dyskutowała 
o przygotowaniach do manifesta-
cji w minionym tygodniu. Związ-
kowcy – strażacy domagają się 
waloryzacji uposażeń i wynagro-
dzeń na poziomie 20 proc. 

Oprócz tego Rada Krajowej Sek-
cji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” 
zdecydowała o skierowaniu petycji 
do ministra spraw wewnętrznych i 
administracji z postulatami branży. 
Strażacy za niezbędne uznali m.in. 
urealnienie budżetów komend PSP, 
doetatyzowanie służby w związku 
z ciągłym wzrostem zakresu zadań, 
wdrożenie rozwiązań w zakresie 

Komisja Krajowa „Solidarności” 
ogłosiła, że 17 listopada odbędzie 
się w Warszawie manifestacja, 
podczas której będziemy się do-
magać:
 systemowego powstrzymania 

wzrostu cen energii uzyskiwa-
nej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników

 zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń 
pracowników w szeroko rozumianej sferze �nansów publicznych

 przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych. 

wynagrodzeń pracowników cywil-
nych, urealnienie siatki płac oraz 
świadczeń socjalnych. Przedstawi-
ciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa 

przedstawili jasne stanowisko co 
do kwestii waloryzacji uposażeń 
– wartość 7,8 proc. jest niewystar-
czająca.

Jak podał Główny Urząd Sta-
tystyczny, przeciętne zatrudnie-
nie w sektorze przedsiębiorstw 
(w przeliczeniu na etaty) wzrosło 
w okresie styczeń–wrzesień 2022 
o 2,5 procent patrząc rok do roku 
(zatrudnienie było większe niż 
przed rokiem we wszystkich kwar-
tałach, a najbardziej zwiększyło się 
w 3 kwartale). 

Przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenia brutto w sektorze 
przedsiębiorstw w okresie sty-
czeń–wrzesień 2022 r. wzrosło 
nominalnie o 13,3 procent, ale 
realnie już tylko o 0,2 procent. 
Trzeba bowiem pamiętać, że jed-
nocześnie ceny towarów i usług 
konsumpcyjnych wzrosły – w skali 
roku – najbardziej od 1997. Na wy-

soką in�ację wpływał m.in. duży
wzrost w mieszkaniach, żywności 
oraz transporcie.

Przedsiębiorcy oceniają ogólny 
klimat koniunktury bardziej nie-
korzystnie niż w poprzednich mie-
siącach. Spośród prezentowanych 
działalności najbardziej pogorszy-
ły się nastroje w zakwaterowaniu 
i gastronomii.  

Wzrosły płace, ale i inflacja



CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

3 tysiące złotych

Komisja Europejska nadal nie podjęła wystarczających działań na rzecz 
pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce i in-
nych krajach UE. Kiedy KE zamierza zająć się wsparciem dla tych milio-
nów osób? 

Europoseł PiS Beata Szydło na Twitterze

Tyle będzie wynosić dodatek węglowy, czyli jednorazowe świadcze-
nie przysługujące każdemu gospodarstwu domowemu, w którym 
główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym (to jedno  
z działań rządu, mających na celu zniwelowanie skutków dużego 
wzrostu cen nośników energii). 
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Upamiętnili bł. ks. Jerzego

„Moje spotkanie  
z NSZZ Solidarność”

PRAWNIK RADZI

Na podstawie art. 888 § 1 usta-
wy Kodeks cywilny, przez umowę 
darowizny darczyńca zobowiązuje 
się do bezpłatnego świadczenia 
na rzecz obdarowanego kosztem 
swojego majątku. 

Co do zasady darowizny podle-
gają opodatkowaniu. Obowiązek 
podatkowy ciąży na nabywcy.

Wysokość podatku od spadków 
i darowizn ustala się w zależności 
od grupy podatkowej, do której 
zaliczony jest nabywca. Zaliczenie 
do jednej z trzech grup podatko-
wych odbywa się w zależności od 
jego stopnia pokrewieństwa albo 
powinowactwa z osobą, od której 
lub po której zostały nabyte rzeczy 
i prawa majątkowe.

W myśl art. 14 ust. 3 cyt. Ustawy 
o podatku od spadków i darowizn, 
np. córka wliczana jest do grupy I 
podatkowej (podobnie jak małżo-
nek, inni zstępni, wstępni, pasierb, 
zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, 
macocha i teściowie).

Jeżeli nabycie własności rzeczy 
i praw majątkowych od tej samej 
osoby następuje więcej niż jeden 

raz, zlicza się wartość darowizn na-
bytych od tej osoby lub po tej sa-
mej osobie w okresie 5 lat poprze-
dzających rok, w którym nastąpiło 
ostatnie nabycie.

Ustawa o podatku od spadków 
i darowizn reguluje także zwolnie-
nie z opodatkowania.

W przypadku darowizn do-
konywanych między rodzicami 
i dziećmi, nabycie rzeczy i praw 
majątkowych tym tytułem może 
być objęte zwolnieniem na pod-
stawie art. 4a ustawy, lecz dla sko-
rzystania ze zwolnienia z opodat-
kowania konieczne jest spełnienie 
następujących warunków: otrzy-
mania darowizny na rachunek 
płatniczy nabywcy lub przekazem 
pocztowym, złożenia zgłoszenia o 
nabyciu własności środków pie-
niężnych do urzędu skarbowego. 

Umowa darowizny powinna 
zostać zgłoszona na druku SD-Z2 
do właściwego urzędu skarbowe-
go w ustawowym terminie 6 mie-
sięcy od otrzymania darowizny.

Stan prawny na 18.10.2022 r.
Maria Szwajkiewicz

Darowizna  
we wspólnym gospodarstwie

Dziś prezentujemy fragment 
ostatniej pracy tegorocznych 
stypendystów, tym razem Piotra 
Wojciechowskiego (praca pod 
hasłem „Moje spotkanie z NSZZ...” 
była warunkiem uzyskania stypen-
dium). 

W 2019 roku pomagałem przy 
organizacji XXV Maratonu „Soli-
darności”. Miałem wtedy okazję 
poznać prezesa stowarzyszenia 
maratonu Kazimierza Zimnego. 
84-letni wówczas mężczyzna był 
zadziwiająco sprawny i pełen 
energii, mimo swojego wieku ak-
tywnie pełnił funkcję. Było to dla 
mnie imponujące. 

30 czerwca 2022 roku Kazi-
mierz Zimny zmarł. Po pogrzebie 
przeprowadziłem rozmowę z oso-
bą, która znała go przez wiele 
lat. Informacje, które uzyskałem, 
pozwoliły mi szeroko spojrzeć 
na życie i postać tego wybitne-
go sportowca. Bił rekordy Polski, 
inicjował różne wydarzenia spor-
towe, działał w Komisji Kultury 
Fizycznej i Sportu przy NSZZ „So-
lidarność”. Najważniejszym przed-

sięwzięciem Kazimierza Zimnego 
w zakresie organizacji biegu był 
Maraton „Solidarności”, którego 
był pomysłodawcą, inicjatorem 
i organizatorem. 

Oprócz tego w latach 1997-
-2001 Kazimierz Zimny kierował 
ośrodkiem COS-OPO Cetniewo. 
Według opinii pracowników był 
to najlepszy przełożony, nie miał 
także problemu z wykonywaniem 
prac �zycznych razem z podwład-
nymi. Był typowany na ministra 
sportu za rządów Akcji Wyborczej 
Solidarność, odmówił jednak, po-
nieważ chciał prowadzić czynną 
działalność na innych polach.

Kazimierz Zimny był człowie-
kiem, który cały czas działał, naj-
pierw jako sportowiec, później 
trener, wykładowca, czy organiza-
tor. Podejmował się różnych pro-
jektów i gdy już to robił, dopro-
wadzał je do �nalizacji. Potra�ł też
zjednać sobie ludzi. Uważam, że 
jest on wzorem do naśladowania 
jako osoba, która przez całe swoje 
życie, nawet w podeszłym wieku, 
nie zrezygnowała z bycia aktywną 
w różnych dziedzinach.

Na warszawskim Żoliborzu 
odbyły się  uroczystości upamięt-
niające 38. rocznicę śmierci bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Przy grobie 
kapelana „Solidarności” nie mogło 
zabraknąć związkowców z Regio-
nu Gdańskiego.

– Był bardzo pokorny – mówił 
biskup pomocniczy warszawski 
Michał Janocha w kościele św. 
Stanisława Kostki, gdzie odbyła 
się msza święta z litanią do bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. – Co by nam 

dzisiaj powiedział w zupełnie in-
nej Polsce? Może przestrzegałby 
przed nienawiścią, która udaje mi-
łość, przed poniżaniem, które uda-
je tolerancję? – pytał retorycznie.

Biskup przywołał również sło-
wa Stefana Bratkowskiego: „Jurek 
pisał homilie sam. Nikt mu w tym 
nie pomagał. Mówił bardzo ład-
nie, ale co więcej, miał w sobie 
taką naturalną polską ludową 
mądrość. Coś zupełnie niezwy-
kłego”. 

Region Warmińsko-Mazurski NSZZ 
„Solidarność” zwraca się do wszystkich 
z prośbą o wsparcie akcji mailowej. W 
Browarze Braniewo zwolniono z pra-
cy, mimo sprzeciwu organizacji zakła-
dowej, przewodniczącego Związku. 
KZ pytano też o możliwość zwolnie-
nia zastępcy, a cała akcja przeciwko 
liderom zaczęła się w momencie, 
kiedy ci upomnieli się o podwyżki 
płac i kiedy „Solidarność” próbo-
wała wszcząć spór zbiorowy.

Warmińsko-Mazurska „Solidar-
ność” prosi wysyłanie pod adresy: 
j.iwanczuk@vanpur.com, w.te-
klak@vanpur.com oraz r.wegrzy-
n@browarbraniewo.pl maila:

Stanowczo sprzeciwiamy się 
zwolnieniu przewodniczącego 
Organizacji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” w Browarze Braniewo, 
z naruszeniem prawa i wzywamy 
do przywrócenia go do pracy. 

Naszym zdaniem atak na lide-
rów związkowych wiąże się z ich 
walką, o polepszenie warunków 
pracy i płacy zatrudnionych w bro-
warze pracowników. 

Apelujemy o uznanie legalnego 
sporu zbiorowego i zgłoszenie go 
do Okręgowego Inspektoratu Pracy. 
Wzywamy do rozpoczęcia rokowań 
w ramach istniejącego sporu zbio-
rowego”. 

Warmia prosi o wsparcie!
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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