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Jedynym ograniczeniem
jest wiek

WAŻNE!
Przypominam, że do 31 marca 2021 roku należy złożyć
w Urzędzie Skarbowym DEKLARACJE CIT-8
Organizacjom, które zawarły porozumienie z Regionem Wielkopolska NSZZ „Solidarność „o współpracy w zakresie nadzoru
przy ewidencji rozliczeń finansowych oraz złożyły w Urzędzie
Skarbowym druk UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania
deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej), deklaracja CIT-8 będzie wysłana przez osoby wskazane
w tym pełnomocnictwie.

Z Karolem Kamińskim, Przewodniczącym Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Region
Wielkopolska rozmawia Anna Dolska

Nadal można składać deklaracje CIT-8 w formie papierowej:
Zgodnie z ustawą z 11 września 2019 roku podatnicy, którzy
osiągają dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 17
ust. 1 ustawy o CIT oraz nie zatrudniają pracowników, mogą
składać deklaracje CIT-8 w postaci papierowej.

Czy z perspektywy działaczy
Sekcji Młodych w ,,Solidarności”
następuje zmiana pokoleniowa?
Młodzi interesują się działalnością związkową?
Zdecydowanie możemy powiedzieć, że z naszego punktu
widzenia Związek się nie starzeje.
Pokazuje nam to liczba członków,
którzy nie przekroczyli 35 roku
życia, bo do tego wieku można
należeć do ,,młodzieżówki”.
W Volkswagenie, w którym
pracuję, znaczną część pracowników w szeregach ,,Solidarności”
stanowią młodzi.

Czasami o przynależności
do związku decydowała tak
prozaiczna sprawa jak wysokość
składki. Jeśli pracownikom było
obojętne, który związek ich reprezentuje, to wybierali związki
branżowe, bo tam składka była
niższa, a w ,,Solidarności” trzeba
zapłacić 1% wynagrodzenia. Czy
spotkał się pan z taką argumentacją?
Teraz wiele osób wydaje więcej
miesięcznie na Netflixa, więc

Zbigniew Adamczak
z-ca przewodniczącego,
skarbnik Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „S”,
tel. 519-053-151, zbigniew.adamczak@solidarnosc.poznan.pl

Kwota wolna od podatku
wzrośnie aż 10 razy?
PIXABAY

Co przyciąga młodych do ,,Solidarności”?
Najlepiej działa rekomendacja,
która potocznie nazywana jest
,,marketingiem szeptanym”. Starsi koledzy lub rówieśnicy mówią:
zapisz się do związku, bo warto.
Często nie musimy nikogo namawiać i pozyskiwać w specjalny
sposób. Pracownicy przychodzą
sami. Dotyczy to zarówno korzyści wynikających z siły przebicia
związku zawodowego reprezentującego ich interesy, ale też
zwykłych korzyści materialnych
jak paczki na święta oraz inne
świadczenia.
Sam bardzo wcześnie zapisałem
się do ,,Solidarności”, bo było to
jeszcze w szkole zawodowej, gdy
miałem 17 lat. Jestem dumny
z tego. Z mojej perspektywy mogę
stwierdzić, że dobrze mieć taką
osobę, organizację, do której
na początku drogi zawodowej
można się zwrócić ze swoimi
sprawami, problemami. Ludzie
tego potrzebują i Związek jest na
to odpowiedzią.
Młody człowiek dziś wchodzący
na rynek pracy często nie jest
świadomy swoich praw i obowiązków. Nie jest wyedukowany
w zagadnieniach związanych
z prawem pracy, mobbingiem
i dyskryminacją, nie wie jak
takie zachowania rozpoznać.
Przedstawiciele pomagają w tych
sprawach

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt telefoniczny z Anną Frąckowiak - 668 372 628 lub Agnieszką Wiśniewską - 784 067 723.

argument związany z kosztami
przynależności do Związku
powoli traci straci znaczenie.
Zmienił się poziom życia w Polsce
i z tej perspektywy wysokość
składki najmniej wpływa na
decyzję przystąpienia do ,,Solidarności” i nie stanowi bariery.
Ludzie wiedzą, że za tą składką
idzie określona wartość: pomoc
w sprawach pracowniczych,
porady prawne, szkolenia, ale też
wsparcie materialne. To wszystko
stanowi wartość dodaną.
Prezydium Sekcji Młodych
zarówno w naszym Regionie, jak
i w Krajówce to połowa kobiet,
które przez wiele lat chętnie
oddawały związkową władzę
mężczyznom. Czy to oznacza, że
panie stały się bardziej przebojowe w działalności związkowej?
Wydaje mi się, że można zauważyć pewną tendencję wzrostu
aktywności związkowej kobiet.
U nas parytet nie był zamierzony.
,,Solidarność” wywodząc się
z ruchu społecznego walczącego o wolność, siłą rzeczy związana była z polityką. Czy z punktu
widzenia młodego działacza
Związek powinien angażować
się politycznie?
Bardzo dobrze znam historię
,,Solidarności”, wiele czytałem
na temat jej początków i walki
o niepodległość. Znam uwarunkowania, w jakich przyszło
działać opozycjonistom w PRL.
Kiedy ludzie zjednoczyli się pod
szyldem Solidarności w latach
80, to konieczne było wejście
w politykę, aby zapoczątkować

zmiany ustrojowe w Polsce.
Z mojej perspektywy aktywność
polityczna związku dzisiaj jest
złym kierunkiem. Oczywiście
trzeba sobie również zdawać
sprawę, że niektóre problemy pracowników można załatwiać tyko
we współpracy z rządem. Jednakże, moim zdaniem, Związek
powinien zajmować się sprawami
pracowniczymi i nie mieszać się
do polityki . To nie jest tylko moje
zdanie, ale tak wynika z rozmów
z innymi młodymi członkami
,,Solidarności”.
Co jest priorytetem w działalności Sekcji Młodych?
Przede wszystkich popularyzacja
związku, rozpowszechnianie
samej idei związkowej i ocieplanie wizerunku ,,Solidarności”.
Chcemy pokazać, że związek ma
twarz każdego z nas, jest ,,ludzki”
i przyjazny. Przez ponad 40 lat
istnienia te cechy niestety zaczęły
się zatracać, a w ciągu lat nieco
wypaczył się ten obraz.
Jest pan także członkiem Prezydium Sekcji Młodych Komisji
Krajowej. Młodzi w całej Polsce
zgłaszają związkowi takie
same problemy, czy są różnice
związane w sytuacją w danym
regionie?
Nie ma takiego podziału, można
mówić raczej o problemach, które
występują wszędzie i dotyczą
głównie nierównego, gorszego
traktowania młodych w stosunku
do ,,starych” pracowników, a także wynikających z nieznajomości
zagadnień dotyczących prawa
pracy.

Tak jak wszystkie sfery życia,
również działalność związkowa
musiała zostać ograniczona
w czasie pandemii. Sekcja Młodych przeniosła swoją aktywność do Internetu. Jaki był np.
cel projektu #poznajmysię?
Akcja polega na prezentowaniu
sylwetek młodych działaczy. Pokazując, że w związku są młodzi,
wartościowi ludzie z ciekawymi
pasjami, chcieliśmy, żeby ci,
którzy nas poznają – usłyszą i zobaczą - jeszcze bardziej poczuli,
że są jednymi z nas. To zresztą
nawiązuje do wcześniej wspomnianego kreowania Związku
z ludzką twarzą. Chcieliśmy, żeby
nasz ,,target” zobaczył, że tam
tacy sami fajni ludzie, z którymi
można się identyfikować.
Poza tym staramy się wychodzić
poza ramy działalności stricte
związkowej. Przed pandemią
aktywnie działaliśmy społecznie
organizując zbiórki krwi, pomoc
dla bezdomnych zwierząt, a także
włączając się w akcje charytatywne na poziomie Krajówki.
W młodych są ogromne pokłady
możliwości, trzeba tylko do nich
dotrzeć. Myślę, że nam się to
udaje.
Jakie macie plany na najbliższą
przyszłość?
Wspólnie z Sekcją Krajową
będziemy organizować Forum
Młodych. Na tym spotkaniu chcemy poruszać problemy naszego
środowiska, zorganizować debaty
młodych ze starszymi działaczami. Być może uda nam się to
zorganizować zdalnie. Wszystko
zależy od sytuacji pandemicznej.

Kwoty wolne
od podatku w euro
w krajach EU
Źródło: https://silverhand.eu

Nowy program gospodarczy
rządu zakłada podniesienie
kwoty wolnej od podatku do
poziomu aż 30 tys. zł. Jak obliczył serwis pox.pl, po wprowadzeniu tej zmiany, pensja przeciętnego Polaka zwiększy o 400
zł, a emerytury w większości
pozostaną w ogóle nieopodatkowane.
W aktualnym stanie prawnym,
kwota wolna od podatku wynosi
8000 zł, ale jedynie dla nielicznej
grupy najmniej zarabiających. Dla
większości Polaków kwota wolna
od podatku nie zmieniła się od
wielu lat i wynosi zaledwie 3091 zł.
Realizacja postulatu podwyższenia kwoty wolnej do 30000
zł oznaczać będzie zatem aż
10-krotne jej zwiększenie. Powoduje to również, że pensje
i emerytury do kwoty 2500 zł
pozostałyby całkowicie nieopodatkowane.
Pozostaje oczywiście pytanie,
czy zwiększona do 30 tys. zł kwota wolna obowiązywać będzie
w równym stopniu wszystkich
podatników, czy też będzie maleć

wraz ze wzrostem dochodu. Niewiadomą pozostaje również data
wprowadzenia wyższej kwoty
wolnej.
Wraz z projektem podwyższenia kwoty wolnej od podatku, kolejny wraz wspomina się
o propozycji tzw. ilorazu rodzinnego, czyli wspólnego rozliczenia podatkowego nie tylko
z małżonkiem, ale również ze
wszystkimi dziećmi. Miałaby być
wzorowana na systemie francuskim. System ten polega na tym,
iż dochód osiągany przez małżonków dzielony jest przez liczbę osób w rodzinie. Dopiero do
tak otrzymanej wartości przyporządkowywana jest odpowiednia
stawka podatkowa. Dzięki temu,
rodziny wychowujące większą
liczbę dzieci, obciążane są proporcjonalnie niższymi stawkami
podatku, co w rezultacie powoduje kilkukrotne obniżenie podatku do zapłaty.
Założenia Nowego Ładu mają
zostać oficjalnie przedstawione
już 20 marca.
AD, Źródło: pox.pl
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Poznajmy swoją historię

Alfabet Solidarności

Ukazał się pierwszy numer
rocznika „Zeszyty Historyczne
Solidarności Wielkopolskiej”.
Jest to pierwsze czasopismo
poświęcone przede wszystkim
historii NSZZ „Solidarność”,
wypełniające lukę w poznaniu
przeszłości Związku w Wielkopolsce.
Impulsem do podjęcia badań dotyczących tej tematyki
była przypadająca, w 2020 roku,
czterdziesta rocznica powstania
„Solidarności”, pierwszego nie
tylko w Polsce, ale całym bloku
sowieckim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego.
Organizacji, która była związkiem
zawodowym, lecz także olbrzymim ruchem społecznym. Zatem
to najwyższy czas, aby utrwalić
historię Związku, zapisaną losami
i działaniem konkretnych ludzi,
którzy wówczas odważyli się jawnie rzucić wyzwanie systemowi
komunistycznemu.
Pomimo upływu tylu lat od
tamtych wydarzeń nie opracowano dotychczas wielu wątków
z historii Związku w Wielkopolsce. Wiele lat zmarnowaliśmy,
a to przez fałszywe przekonanie, że nie należy się chwalić,
że to „styropian”, że to niepotrzebne kombatanctwo. Tymczasem spora grupa założycieli,
działaczy już odeszła, większość
pozostałych, aktywnych w tamtym okresie związkowców,

Będzie angielska wersja „Alfabetu Solidarności” - książki wydanej przez Instytut Dziedzictwa Solidarności pod redakcją
Krzysztofa Nowaka.
Jest to kompendium wiedzy
o fenomenie tego legendarnego
związku - mówi IAR Krzysztof Nowak. Zwraca uwagę, że wydany pod
koniec grudnia ubiegłego roku „Alfabet Solidarności” powstał z myślą
o młodych czytelnikach. Może być
dla nich pierwszym przewodnikiem po historii Solidarności, napisanym w swobodnej formie.
Autorami „Alfabetu Solidarności” są historycy i publicyści,
którzy byli świadkami i uczestnikami opisywanych przez siebie
zagadnień - Barbara Fedyszak-Radziejowska, Andrzej Horubała, Wojciech Tomczyk, Mateusz
Wyrwich a także Jan Pietrzak
- autor pieśni „Żeby Polska była
Polską”. Ta pieśń stała się nieoficjalnym hymnem Solidarności
a powstała trochę z rozpaczy
a trochę z marzeń w czasie tak
zwanego „radomskiego czerwca”,
kiedy powstał Komitet Obrony
Robotników - wyjaśnia IAR Jan
Pietrzak. Jak mówi „ludzie byli
bici, prześladowani i to wywołało emocjonalne poruszenie
w narodzie, wtedy właśnie napisałem tę pieśń”. Kiedy wybuchła
Solidarność zaczęto ją nadawać
we wszystkich radiowęzłach
fabrycznych, na wszystkich zebraniach i wiecach Solidarności
- wspomina autor. Jan Pietrzak
pokazuje też w swoich zawartych
w „Alfabecie Solidarności” felie-

znajduje się na zasłużonych
emeryturach lub rentach. Ci zaś,
którzy jeszcze pozostali, już szykują się do odejścia z pracy zawodowej. Dlatego tak ważne są
świadectwa ówczesnych działaczy i szeregowych członków.
Bez wspominania pamięć niknie
i wietrzeje.
Apelujemy o włączenie się
w zbieranie informacji również
organizacje zakładowe powstałe
w latach późniejszych. Z pewnością wśród członków naszych
rodzin lub znajomych są osoby,
które pracowały lub zakładały
Związek w tamtych latach.
Wiele z wówczas funkcjonujących zakładów pracy obecnie nie
istnieje, zmieniło nazwy lub for-

my organizacyjne, dlatego każdy
kontakt z tymi osobami ma duże
znaczenie dla opisania historii
„Solidarności” naszego Regionu.
Wydawcą „Zeszytów Historycznych Solidarności Wielkopolskiej” jest Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”,
a pierwszy numer powstał we
współpracy z poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.
*****
„Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej” można
zakupić w cenie 15 zł w Dziale Organizacyjnym ZR w Poznaniu (ul.
Metalowa 7, piętro I, pok. 15) u Katarzyny Brząkowskiej, tel. 61 85308-60 w. 19, kom. 606 298 127.

Maciej Paluch członek Solidarności GAZ-SYSTEM S.A.
– Finalistą konkursu Mister Polski 2020!

tonach między innymi jak zmieniła się płaca w Polsce. Jak mówi,
w czasach buntu Solidarności
średnia płaca w Polsce wynosiła 30 dolarów, teraz jest to około
1000 dolarów. Polacy zaczęli pracować dla siebie - podkreśla Jan
Pietrzak. Dodaje, że jest to jeden
z wielu skutków walki Solidarności, która jest kontynuatorką
polskiej walki o niepodległość.
„Jesteśmy wolnym państwem.
Nikt inny tego nie dokonał tylko
Solidarność załatwiła Polakom,
że są niepodległym narodem” podkreślił Jan Pietrzak
Autorzy „Alfabetu Solidarności”
pokazują, że historia Solidarności
daje wiarę w sens walki o niepod-

Maciej Paluch (na zdjęciu z lewej) w lutym 2020 r. wziął udział
w castingu do konkursu Mister Polski. Dostał się do ćwierćfinału, a następnie znalazł się w gronie półfinalistów.
Przez pandemię i lockdown konkurs zawieszono. Udało się go
wznowić w lutym tego roku i po kolejnym zgrupowaniu Maciej
znalazł się w gronie ścisłych finalistów! Przed nim jeszcze
sesje zdjęciowe i zgrupowanie oraz gala finałowa w Krakowie.
Mistera Polski 2020 roku poznamy 24 kwietnia tego roku.
Maciej pojawi się także w 4 odcinku III edycji Ninja Warrior
Polska. Natomiast w odcinku 5 show pojawi się przyjaciel
Macieja, pochodzący z Grodziska Wielkopolskiego Szymon
Michalski.
Ninja Warrior w Polsacie o 20:05
Wtorek 23 marca – Maciej Paluch
Wtorek 30 marca – Szymon Michalski
Trzymamy kciuki za sukcesy chłopaków!!!

Placówki pocztowe wolne od alkoholu
10 marca handlowa „Solidarność” przekazała prezydentowi Andrzejowi Dudzie pismo,
w którym nawołuje do podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w kwestii uszczelnienia ustawy o wolnych niedzielach.
Widząc, że nie udało się wyeliminować wyjątku od zakazu
handlu w niedziele przewidzianego dla placówek pocztowych - z którego chętnie
korzystają sklepy spożywcze
- związkowcy wpadli na nowy
pomysł. Polega on na znowelizowaniu ustawy o wychowaniu
w trzeźwości w taki sposób, aby
placówki pocztowe nie mogły
handlować alkoholem.
Zdaniem „S” sieci sklepów
spożywczych
nadużywają

wspomnianego wyjątku „uzupełniając lub przekształcając
swoje usługi o obszar właściwy
dla placówek pocztowych, zawierając umowy z operatorami
pocztowymi na świadczenie
usług w zakresie przyjmowania
lub wydawania przesyłek pocztowych”.
„Działanie to ma charakter
pozorny, który przyczynia się
do otwierania placówek handlowych w niedziele i święta
pod szyldem placówek pocztowych, mimo że nie realizują
one tych usług, szczególnie
w te dni i w pełnym zakresie.
Wskutek obchodzenia powyższego przepisu pracodawcy
zmuszają pracowników do pracy w niedziele i święta” - czyta-

my w piśmie zaadresowanym
do Andrzeja Dudy.
„Najlepszym,
najbardziej
pożądanym społecznie mechanizmem zmiany tej sytuacji
i zapewnienia pełnej realizacji
zapisów ustawy o ograniczeniu
handlu w niedziele, jej znaczenia i celowości, jest zakazanie
sprzedaży alkoholu w placówkach pocztowych. Taki stan
prawny miałby nie tylko znaczenie społeczne, tj. przeciwdziałanie nadmiernemu spożyciu
alkoholu, ale ustanowiłby ograniczenia w zakresie korzystania
z wyjątku dotyczącego możliwości otwierania placówek handlowych w niedziele i święta” –
wskazują związkowcy.
solidarnosc.org.pl
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ległe państwo, w sens patriotyzmu.
To dobrze, że dzięki opracowywanej w Instytucie Dziedzictwa Solidarności angielskiej wersji książki,
tę historię poznają także ludzie
mówiący innym językiem niż polski - podkreśla Krzysztof Nowak.
Poinformował też, iż „Alfabet Solidarności” został sfinansowany
przez Ministerstwo Kultury i jest
dostępny za darmo. Książkę można
ściągnąć ze stron Instytutu Dziedzictwa Solidarności jako e-book
bez żadnych opłat. Biblioteki i instytucje, które są zainteresowane
wersją papierową książki mogą
zgłosić się do Instytutu - wyjaśnił
Krzysztof Nowak.
tysol.pl za IAR

