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DLA NIEPODLEGŁEJ

Zjazd w stulecie Polski

Młodzieżówka ma nowe władze

Podczas  obrad XXIX Krajo-
wego Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarność”, które odbyły
się 25-26 października 2018 r.
w Częstochowie, wybrano Ko-
misję Krajową oraz Krajową
Komisję Rewizyjną na kaden-
cję 2018-2023. 

W przeddzień obrad związ-
kowcy modlili się na Jasnej
Górze w intencji Niezależnego
Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność” oraz jed-
ności narodu. Mszy św. 
w Kaplicy Cudownego Obrazu
przewodniczył metropolita
częstochowski abp Wacław
Depo, który w homilii prosił
Boga „o solidarną, choć trudną
od pokoleń jedność Polaków”.

Przewodniczący Komisji Kra-
jowej Piotr Duda odczytał akt
zawierzenia Związku Matce
Bożej.

Otwierając obrady pierw-
szego dnia przewodniczący KK
Piotr Duda witając gości i dele-
gatów powiedział:  

– Dzisiaj kulminacja święta
NSZZ „Solidarność”. Ten zjazd
w Częstochowie jest wyjątkowy.
Spotykamy się w 100-lecie od-
zyskania przez nasz kraj niepo-
dległości. Doskonale wiemy, że

nie byłoby celebrowania tej
wspaniałej rocznicy, gdyby nie
„Solidarność”, gdyby nie zryw
robotników w 1980 r. To rów-
nież kolejna wspaniała rocznica,
40 rocznica pontyfikatu Karola

Wojtyły, Ojca Świętego Jana
Pawła II, bez którego nie byłoby
„Solidarności”.

Poprzedziło go ogłoszenie wy-
ników i nagrodzenie laureatów
konkursu  pod hasłem „Pomnik
Wdzięczności w naszych ser-
cach i umysłach. Dziękujemy za
100 lat niepodległości naszej Oj-
czyzny”. Do udziału w konkur-
sie już piąty raz zaprosiło dzieci
i młodzież Stowarzyszenie Spo-
łeczny Komitet Odbudowy Po-
mnika Wdzięczności 
w Poznaniu. Na konkurs wpły-

nęło  651  prac  z  72  szkół 
z  Wielkopolski we wszystkich
kategoriach wiekowych. Jednym
z patronów i fundatorów nagród
był Region Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”.

Koncert rozpoczęto wspól-
nym odśpiewaniem „Roty”.  
A później, tradycyjnie też, po-
płynęła słowno-muzyczna opo-
wieść o naszych dziejach
zaklęta w starych pieśniach le-

gionowych, wojskowych, pieś-
niach czasu wojny i powstania
wielkopolskiego, a także zupeł-
nie nowych stworzonych na tę
szczególną rocznicę. Występo-
wali soliści opery poznańskiej:
Rafał Korpik, Michał Marzec,
Magdalena Matuszewska,
Marek Szymański, skrzypaczka
Jaśmina Pawłowska, Kapela zza
Winkla i niezawodna Orkiestra
Reprezentacyjna Sił Powie-

trznych pod dyrekcją mjr. Pawła
Joksa. 

Znany aktor Paweł Królikow-
ski przypomniał mowę Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego
sławiącą męstwo i mądrość
Wielkopolan oraz fragmenty
utworów literackich, m.in. Ste-
fana Żeromskiego i Bolesława
Prusa, opowiadające o oporze Po-
laków przeciwko zaborcom 
i walce o niepodległość Ojczyzny.  

W drugiej części dyrygent
wraz z orkiestrą porwał publicz-
ność do wspólnego śpiewu.
Zgodnym chórem zabrzmiały
znane pieśni patriotyczne. 

Uroczystość zakończyło
wspólne odśpiewanie hymnu.

Patronat nad koncertem
sprawowali: JE ks. Abp Stani-
sław Gądecki Metropolita Poz-
nański, Przewodniczący
Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ “Solidarność” Jarosław
Lange, Przewodniczący Wiel-
kopolskiego Oddziału  Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej   płk dr Jan Górski
i  Przewodniczący Wielkopol-
skiego Oddziału Związku
Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego Zenon 
Wechmann. 

Zmiany w Statucie 
KZD obok wyboru przewodni-
czącego, członków Komisji Kra-
jowej i Krajowej Komisji
Rewizyjnej oraz przyjęcia
uchwały programowej przyjął
też kilka istotnych zmian w Sta-
tucie. Najważniejszą wydaje się
wydłużenie kadencji do 5 lat.

Delegaci na Krajowy Zjazd De-
legatów zadecydowali, że kaden-
cja każdej władzy będzie trwać 
5 lat. Terminy wyborów na daną
kadencję dla władz poszczegól-
nych szczebli określą uchwały
Komisji Krajowej. W wyjątko-
wych przypadkach Komisja Kra-
jowa lub właściwy zarząd
regionu będzie mógł zdecydować
o wydłużeniu lub skróceniu ka-
dencji jednostkom przez siebie
rejestrowanym, nie więcej jednak
niż o cztery miesiące.

KZD zdecydował również 
o rozszerzeniu par. 35 Statutu
o p. 6, który mówi, że w skład
Komisji Krajowej wchodzą
członkowie Prezydium KK, także
w przypadku rezygnacji z funk-
cji przewodniczącego zarządu
regionu, przewodniczących rad
krajowych sekretariatów bran-
żowych, przewodniczącego
Rady Krajowego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów.

Krajowy Zjazd Delegatów prze-
głosował również zmiany w par.
37 Statutu. W myśl nowo przyję-
tego zapisu posiedzenia władzy
stanowiącej zwoływane będą co
najmniej 2 razy w kadencji.

KZD uchwalił również, że nie
istnieje ograniczenie w pełnie-
niu funkcji delegata wchodzą-
cego w skład władzy
stanowiącej regionalnych i kra-
jowych jednostek organizacyj-
nych Związku, wynikające 
z ograniczeń związanych z zaj-
mowanymi stanowiskami w za-
kładzie pracy. Jak tłumaczyła
podczas zjazdu Ewa Zydorek,
zapis ten pozwala, aby na przy-
kład dyrektor zakładu pracy
mógł być delegatem na KZD.
Dyrektor nie może być nato-

miast szefem zakładowych
struktur związkowych.

Delegaci w czasie KZD zdecy-
dowali również, że nieznacznie
zmienia się brzmienie par. 48.
Słowo „pozbawić” zmieniono
na słowo „utracić”. Po zmianie
par. 48 brzmi następująco:
„Członek władzy wykonawczej
lub kontrolnej, który utracił
mandat delegata – członka wła-
dzy stanowiącej, która dokonała
tego wyboru na daną funkcję,
może pełnić tę funkcję do czasu
podjęcia decyzji przez daną wła-
dzę stanowiącą o jego dalszym
pełnieniu funkcji lub odwołaniu
z pełnionej funkcji”.

KZD zdecydował również 
o wprowadzeniu do statutu
przepisu, który pozwala na kan-
dydowanie do władz podstawo-
wej jednostki organizacyjnej
związku oraz jej wewnętrznych
jednostek organizacyjnych oso-
bom, które są członkami „S”
krócej niż 6 miesięcy. Musi na to
wyrazić zgodę zarząd właści-
wego regionu. Decyzja zarządu
jest ostateczna.

Zmieniło się również brzmie-
nie par. 60 Statutu. Między in-
nymi dopuszczono możliwość
zdalnego głosowania przez do-
danie do paragrafu ustępu 2 
w następującym brzmieniu: „Dla
władz wykonawczych i kontro-
lnych dopuszcza się możliwość
głosowania przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego poro-
zumiewania się na odległość. Za-
sady oraz sposób głosowania dla
władz wykonawczych określa
uchwała Komisji Krajowej, dla
władz kontrolnych uchwała Kra-
jowej Komisji Rewizyjnej. 
W przypadku głosowań przy wy-
korzystaniu środków bezpośred-
niego porozumiewania się na
odległość głosowanie tajne za-
rządza się na wniosek 1/10
uprawnionych do głosowania”.
Andrzej Berezowski
Za: „Tygodnik Solidarność” 
nr 24/2018

Krajowa Sekcja Młodych NSZZ
Solidarność wybrała nowe wła-
dze. Nowym przewodniczącym
KSM został Maciej Tyczyński,
pełniący funkcję przewodniczą-
cego regionalnej Sekcji Młodych
z Mazowsza i reprezentujący
branżę medyczną. Zastąpił
Marcina Gallo z wielkopolskiej
„Solidarności”.

W skład Rady Sekcji weszli:
Kamil Cholewiński (Region Ma-

zowsze, NFZ), Ksenia Ulano-
wicz-Sienkiel (dotychczasowy
Sekretarz KSM), Alicja Skowron
(Region Mazowsze), Łukasz Za-
krzewski (Huta Stalowa Wola).

Komisję Rewizyjną odtąd
tworzyć będą: Malwina Droz-
dowska (Glaxo Smith Kline, Re-
gion Wielkopolska), Karol
Kamiński (VW Poznań, Region
Wielkopolska) oraz Adam Szyd-
łowski (Kopalnia Turów). 
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W przeddzień wielkiego narodowego święta Akademicki Klub Obywatelski 

im. śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

w UAM oraz Wydawnictwo Zysk i Spółka zaprosili Wielkopolan na Koncert 

Niepodległościowy. Chociaż podobne odbywają się już od ośmiu lat, ten zorganizowany

dla uczczenia 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego i 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości był szczególnie uroczysty. 

ciąg dalszy na str. 2



Już po raz szesnasty członko-
wie „Solidarności” z Wrześni
wyruszyli 20 października br.
na pielgrzymkę szlakiem mę-
czeńskiej śmierci bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki. Trasa
wiodła sprzed kościoła p.w. św.
Braci Męczenników w Byd-
goszczy, gdzie po raz ostatni
ks. Jerzy wraz z proboszczem
tej świątyni ks. Romualdem Bi-
niakiem odprawił Mszę św.
Kolejnym etapem   peregryna-
cji był Górsk - miejsce uprowa-
dzenia Kapłana, a następnie
Toruń oraz zapora wodna pod
Włocławkiem, gdzie zmasa-
krowane ciało księdza wrzu-
cone zostało do Wisły. 

Tutaj przy Krzyżu – pomniku
ks. Jerzego złożyliśmy ślubowa-
nie na wierność ideałom głoszo-
nym przez Kapłana, którymi były
miłość do Boga i Ojczyzny oraz
uwolnienie się od nienawiści.

Złożeniu kwiatów i zapaleniu
zniczy w każdym z tych miejsc
towarzyszyła chwila zadumy 
i modlitwa za Ojczyznę.

Pielgrzymowanie zakończy-
liśmy uroczystą Mszą św. w
Sanktuarium Matki Bożej Po-
cieszenia w Biechowie, gdzie od
szesnastu lat modlą się z nami

Ojcowie Paulini. Serdeczne po-
dziękowanie za pomoc w orga-
nizacji pielgrzymki składamy
radnemu Grzegorzowi Dobro-
sielskiemu.
Teresa Piskorż, 
przewodnicząca Sekcji 
Emerytów i Rencistów 
Regionu Wielkopolska

Kilkadziesiąt osób zebrało się
30 października 2018 r. w Poz-
naniu przed siedzibą firmy
PEPCO Polska, by zaprotesto-
wać przeciwko łamaniu praw
pracowniczych. Związkowcy

z  Organizacji Zakładowej
NSZZ Solidarność Pepco Pol-
ska zarzucają władzom firmy
utrudnienia działalności
Związku, łamanie praw pra-
cowniczych i  związkowych,

pozorowanie dialogu ze
Związkiem, a  także naciski
wobec pracowników, którzy są
członkami Solidarności.

Przewodniczący Regionów
Wielkopolska - Jarosław Lange
i Dolny Śląsk - Kazimierz Kimso
wraz z  przedstawicielkami OZ
w Pepco przekazali przedstawi-
cielom firmy petycję, w  której
związkowcy domagają się od za-
rządu firmy  m.in. przystąpienia
do rokowań ze Związkiem.

Solidarność jest jedynym
Związkiem działającym
w Pepco. Powstała w odpowie-
dzi na trudne warunki pracy
pracowników (głównie kobiet)
oraz stosunkowo niskie wyna-
grodzenia. Zgłoszone postulaty
poparte zostały szeregiem roz-
mów działaczy związkowych
z pracownikami.
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Koniec ze składaniem 
rocznych PIT-ów 

W hołdzie ks. Jerzemu

Kilkudziesięciometrowy baner z rysunkiem „Dekomu-
nizacja” zawisł na siedzibie „Tygodnika Solidarność”.
W ten sposób redakcja odpowiedziała na napis „Kon-
stytucja”, który totalna opozycja umieściła na siedzi-
bie rzekomo bezstronnego Sądu Najwyższego.
Autorem grafiki na banerze, który zawisł na bu-
dynku, gdzie mieści się siedziba Tygodnika Soli-
darność, jest felietonista gazety Cezary Krysztopa.
- Cieszę się w  jakimś sensie, że na Sądzie Naj-
wyższym zawisł napis „Konstytucja”. Bo to właś-
nie w Konstytucji zapisane jest, że sprawę wieku

emerytalnego sędziów deleguje się z Konstytucji.
Martwi mnie jednak, że nie pojawił się tam też
napis „Dekomunizacja” - mówił Cezary Krysztopa
na konferencji prasowej zwołanej 23 października.
- Sąd Najwyższy, chociażby za pośrednictwem port-
retów, które wiszą w jego holu głównym, identyfi-
kuje się z  pewnymi autorytetami, jak Wacław
Barcikowski, który był szefem SN w okresie stali-
nowskim wtedy, gdy SN zatwierdzał wyroki śmierci
na Żołnierzy Wyklętych. My się z takim systemem
wartości nie utożsamiamy – oświadczył. 

„Dekomunizacja” na gmachu Tysola

Zjazd w stulecie Polski 

Gośćmi Zjazdu byli: prezy-
dent Andrzej Duda, wicepre-
mier Beata Szydło, minister
rodziny, pracy i polityki społecz-
nej Elżbieta Rafalska, parlamen-
tarzyści oraz osoby zasłużone
dla NSZZ „Solidarność”.

– Stojąc przed delegatami,
chcę powiedzieć, że cieszę się, iż
„Solidarność” uczestniczy w po-
lityce dotyczącej praw pracowni-
czych, trosce o najsłabszych.
Chciałbym, żebyśmy w tym zna-
czeniu zawsze byli razem, za-
wsze byli wspólnotą, zrozumieli,
jak szukać rozwiązania. Tego
życzę „Solidarności”, sobie, na-
stępnemu pokoleniu, tego życzę
Polsce. Na następne 100 lat i na-
stępne stulecia. Panie Boże bło-
gosław ludziom pracy, błogosław
naszą Ojczyznę – powiedział
prezydent Andrzej Duda

Podsumowanie kadencji 
Sprawozdanie z działalności
Komisji Krajowej w czasie ostat-
niej kadencji przedstawił Piotr
Duda.  

Przewodniczący KK podkreślił,
że mijająca kadencja była przeło-
mowa. Udało się m.in. obniżyć
wiek emerytalny i ograniczyć
handel w niedzielę. Osiągnięcie
tych sukcesów nie było jednak
łatwe. Przypomniał, że Solidar-
ność domagała się możliwości
przejścia na emeryturę po osiąg-
nięciu wieku, ale również po
przepracowaniu określonych lat
pracy. - Jednak posłowie PiS nie
przyjęli przepisów dotyczących
możliwości przechodzenia na
emeryturę ze względu na staż
pracy. Nie zapominamy jednak 
o tym – zapewnił.

Piotr Duda mówił, że ostatnie
cztery lata to dynamiczne dzia-
łania związku w wielu obsza-
rach. Solidarność włączyła się
m.in. w debatę o nowej konsty-
tucji. Dzięki działaniom „S” po
raz pierwszy w swoim exposé
premier rządu powoływał się na
artykuł 20 konstytucji, który
mówi o społecznej gospodarce
rynkowej. Przewodniczący za-
znaczył jednak, że trzeba praco-
wać, aby prawo nie było tylko na
papierze. Przykładem zapisów
prawnych, które nie funkcjo-
nują, są na przykład te doty-
czące traktowania związkowca
jako pracownika szczególnie
chronionego. Pracodawcy na-
gminnie zwalniają przewodni-
czących związku. 

W tej sprawie związek dopro-
wadził do spotkania z minis-
trem sprawiedliwości.
Zaowocowało ono powstaniem
projektu ustawy o odpowie-
dzialności podmiotów zbioro-
wych za czyny zabronione,
który znalazł się już na Stałym
Komitecie Rady Ministrów.
Ustawa ma zwiększyć zakres
ochrony pracowników szczegól-
nie chronionych.

I dodał, że „S” zabiega o to,
żeby móc odliczyć składkę
związkową od podstawy opo-
datkowania.

- Jesteśmy najbardziej profes-
jonalnym, największym i najsku-
teczniejszym związkiem.

Dowodem na to jest fakt, że tylko
Solidarności udało się doprowa-
dzić do przyjęcia przez sejm 
i podpisania przez prezydenta
trzech obywatelskich projektów
ustaw: o emeryturach górni-
czych, o święcie Trzech Króli 
i ograniczeniu handlu w nie-
dzielę – podsumował p. Duda.

Wybory. Duda po raz trzeci
Piotr Duda po raz trzeci został
wybrany Przewodniczącym Ko-
misji Krajowej NSZZ Solidarność.

– Ja się nie zmienię, jeżeli coś
robię, to robię na maksa albo
wcale. Przez ostatnie 8 lat, mimo
że wiele mnie to kosztowało, 

a także moich współpracow-
ników i dzięki wsparciu rodziny,
która mieszka w Gliwicach, pra-
cowałem na maksa. I teraz zro-
bię wszystko, abyśmy mogli
wykonać tyle, ile udało się nam
zrobić w kończącej się kadencji.
Jedynym drogowskazem będzie
dla mnie uchwała programowa –
zadeklarował P. Duda dziękując
delegatom za tak duże poparcie.

Delegaci wybrali również Ko-
misję Krajową, w której skład
wchodzi  56 delegatów oraz
przewodniczący zarządów re-
gionów, przewodniczący rad
krajowych sekretariatów bran-
żowych, przewodniczący Rady
Krajowego Sekretariatu Emery-
tów i Rencistów. Wybrano także
Krajową Komisję Rewizyjną.
Źródła: tysol.pl, prezydent.pl 

W zeszłym tygodniu Sejm
uchwalił nowelizację ustawy 
o PIT. Nowe przepisy zdejmują
z Polaków obowiązek sporzą-
dzania rocznych rozliczeń po-
datkowych. Odtąd roczne
zeznanie PIT będzie bowiem
w całości sporządzane przez
urzędy skarbowe.

Już istnieje możliwość, aby to
urząd skarbowy sporządził roz-
liczenie roczne w imieniu po-
datnika. Rozwiązanie to
funkcjonuje jednak w ograni-
czonej formie i ma zastosowa-
nie jedynie, gdy podatnik złoży
wniosek o automatyczne rozli-
czenie. Przyjęta właśnie ustawa
całkowicie zmienia ten stan rze-
czy. Od przyszłego roku zniknie
jakiekolwiek wnioskowanie. 

Zgodnie z nowymi przepi-
sami, Krajowa Administracja
Skarbowa wypełni roczne ze-
znanie podatkowe dla każdego
podatnika PIT, bazując na infor-
macjach uzyskanych z szeregu
państwowych baz danych. 
W zeznaniu takim automatycz-
nie uwzględnione zostaną więc
nie tylko dochody podatnika
czy zapłacone w ciągu roku za-
liczki, ale również informacje

uzyskane z systemu ZUS (wyso-
kość odliczanych składek) czy
systemu PESEL (ulgi na dzieci).
Na podstawie zeznań z po-
przedniego roku, urząd wypełni
również informację o tym, jakiej
organizacji podatnik przekazuje
swój 1% podatku.Nadal jednak
– jeśli będziemy mieć taką wolę
– będziemy mogli samodzielnie
wypełnić deklarację.

Automatycznie sporządzona
deklaracja w formie elektronicz-
nej zostanie udostępniona każdej
osobie na Portalu Podatkowym w
dniu 15 lutego. O sporządzeniu
takiej deklaracji zostaniemy po-
informowani mailowo lub sms-
em.Po zapoznaniu się z treścią
wypełnionej już deklaracji, bę-
dziemy mogli zaakceptować roz-
liczenie bez wprowadzania
zmian lub zmodyfikować doku-
ment (np. zmieniając niektóre
dane o przychodach czy zmie-
niając formę opodatkowania z in-
dywidualnej na wspólną 
z małżonkiem). Trzecią możli-
wością jest odrzucenie rozliczenia
i sporządzenie go samodzielnie.

Automatyczne rozliczenie
będzie dostępne na Portalu Po-
datkowym do 30 kwietnia. 

W przypadku, gdy do tego dnia
nie wykonamy żadnego z wy-
mienionych wyżej działań,
skarbówka automatycznie za-
twierdzi przygotowane wcześ-
niej zeznanie i nie będziemy
musieli wykonywać żadnych
dodatkowych czynności. 
W nowym systemie nikomu nie
grożą więc już żadne negatywne
konsekwencji z powodu niezło-
żenia rocznego rozliczenia PIT.
Osoba niezainteresowana sa-
modzielnym złożeniem dekla-
racji, będzie mogła całkowicie
zignorować tę kwestię. W dniu
30 kwietnia skarbówka uzna
bowiem rozliczenie przygoto-
wane przez system za złożone.

Jak podaje portal pox.pl Mi-
nisterstwo Finansów szacuje, że
aż 25% podatników nie będzie
musiało wykonywać żadnych
czynności, aby rozliczyć się 
z PIT, a w przypadku kolejnych
25% osób roczne rozliczenie
sprowadzi się do zaledwie
dwóch kliknięć.

Nowe przepisy zaczną obo-
wiązywać już od stycznia 2019 r.
i będą miały zastosowanie już
do dochodów osiągniętych w
2018 r. AD    
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Wielkopolską „Solidarność” we władzach Związku repre-
zentują: w Komisji Krajowej - Jarosław Lange, Piotr Olbryś,
Marek Boiński, Piotr Łusiewicz, Adam Dopierała i Ewa Zy-
dorek (która weszła w skład Prezydium KK, gdzie kolejną
kadencję będzie pełniła funkcję Sekretarza) oraz w KKR -
Zbigniew Adamczak.

Chcemy dialogu w Pepco




