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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 13/2022 

    18.05.2022 

Cegiełki na Muzeum bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki są do-

stępne w Dziale Finansowym 

Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidar-

ność, ul. Królewska 3 w Lubli-

nie, pok. 25, II piętro. 

Koszt jednej cegiełki to  

50 zł. 

Jesienią 2024 roku – w 40. 

rocznicę śmierci bł. ks. Jerze-

go Popiełuszki – ma zostać 

otwarte Muzeum bł. ks. Jerze-

go Popiełuszki w Okopach. 

Każdy może się przyczynić do 

powstania tej instytucji, kupu-

jąc numizmaty z wizerunkiem 

księdza jako cegiełkę na budo-

wę jego muzeum. Przedsię-

wzięcie jest realizowane przez 

Cegiełki na Muzeum  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki  

Fundację im. ks. Jerzego Po-

piełuszki „Dobro” we współ-

pracy z NSZZ „Solidarność”, 

Instytutem Pamięci Narodo-

wej i Pocztą Polską. 

Zachęcamy do zakupu! 
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10 marca 2022 roku dr Marek 

Turczyński, hydrolog, pracownik 

naukowy UMCS przekazał do 

Archiwum represjonowanych  
w stanie wojennym przekazane do IPN 

lubelskiego 

oddziału IPN 

kartotekę 

osób represjo-

nowanych  

w latach 1981

-1986, zwa-

nych przez 

Solidarność 

UMCS Archi-

wum Turczyń-

skiego. 

 Archiwum 

zawiera dane 

o ponad 1300 

osobach represjonowanych. Da-

ne dostarczali sami poszkodo-

wani, członkowie nielegalnych 

Komisji Zakładowych NSZZ „S”, 

studenci NZS. W stanie wojen-

nym kartoteka była wykorzysty-

wana dla udzielania różnorodnej 

pomocy represjonowanym i szy-

kanowanym działaczom podziem-

nej „S”. 

Archiwum zostało z radością 

przyjęte przez IPN. Jest ono 

bardzo ważne nie tylko ze 

względów historycznych, ale 

także praktycznych przy nada-

waniu statusu pokrzywdzonego 

działaczom opozycji antykomu-

nistycznej. 

Więcej o „Archiwum Turczyń-

skiego” w „Czasie Solidarności”. 

J. Kaczor 

 

Pracownicy, którzy są człon-

kami organizacji związkowych 

odliczą od dochodu nawet 500 zł  

w rozliczeniu PIT. „Polski Ład” 

początkowo zakładał możliwość 

odliczenia maksymalnie 300 zł, 

ale po przyjęciu przez sejm po-

prawki zgłoszonej przez NSZZ 

„Solidarność” kwota ta zwiększy-

ła się o 200 zł. Jak czytamy  

w stanowisku Ministerstwa Fi-

nansów: podniesienie kwoty odli-

czenia ma uzasadnienie wobec 

zmniejszenia stawki podatku  

z 17 proc. do 12 proc. 

To NSZZ „Solidarność” w trak-

cie konsultacji publicznych projek-

tu o zmianach w zapisach 

„Polskiego Ładu” zaproponował 

poprawkę, którą zaakceptował  

w piątek Sejm. W trakcie konsulta-

cji publicznych zaproponowane 

zostało zwiększenie tego limitu do 

500 zł.  

Ponadto w przepisie normują-

cym dokumentowanie tych wy-

datków (art. 26 ust. 7 ust. 5 usta-

wy PIT) zaproponowano, aby 

dokument ten mogła stanowić 

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ZAPŁACĄ MNIEJ 

informacja 

PIT-11,  

w której już 

obecnie  

(w części G) 

pracodawca 

wykazuje 

wysokość 

pobranych  

z wynagro-

dzenia (na 

skutek otrzy-

manego od 

pracownika 

upoważnienia) podlegających 

odliczeniu składek na rzecz 

związków zawodowych – czyta-

my w uzasadnieniu resortu fi-

nansów. 

Dzięki poprawce ulga podat-

kowa dla członków związków 

wyniesie więcej: nie jak zakłada-

no na początku 300 zł, a 500 zł. 

Zrzeszeni pracownicy będą mo-

gli pomniejszyć podatek docho-

dowy do spłaty o większą kwotę 

niż dotąd.  

W uzasadnieniu Ministerstwa 

Finansów można przeczytać, że 

postulat podwyższenia limitu odli-

czenia składek członkowskich na 

rzecz związków zawodowych  

z 300 zł do 500 zł rocznie kwoty 

odliczenia ma uzasadnienie wo-

bec zmniejszenia stawki podatku 

z 17 proc. do 12 proc.  

Zmiany dotyczą półtora milio-

na pracowników zrzeszonych  

w ponad dwunastu tysiącach or-

ganizacji związkowych, co stano-

wi ponad 16 % ogółu pracowni-

ków zatrudnionych na podstawie 

umów o pracę. 

Red. 
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„Wprowadzanie kas samoob-

sługowych idzie w parze z cię-

ciem etatów. Jeden pracownik 

wykonuje w trakcie zmiany zada-

nia, które wcześniej wykonywały 

2 lub 3 osoby” - piszą przedsta-

wiciele KZ NSZZ „S” w sieci skle-

pów Stokrotka. Apelują o podpi-

sanie wystosowanej przez nich 

petycji. 

„Dziękujemy wszystkim oso-

bom, które już poparły petycję  

w sprawie zwiększenia zatrud-

nienia w sklepach naszej sieci. 

Jednocześnie informujemy, że 

akcja nadal trwa i zachęcamy do 

składania podpisów pod petycją” 

- informują przedstawiciele KZ 

NSZZ „S” w Stokrotce. 

Związkowcy informują, że fir-

ma nie otworzyła sklepów w żad-

ną z niedziel w maju. Ich zda-

Trwa akcja zbierania podpisów pod petycją  
w sprawie zwiększenia zatrudnienia  

w sklepach Stokrotka 

niem nie rozwiązuje to jednak 

problemu niskiego poziomu za-

trudnienia, który dotyczy więk-

szości placówek w całym kraju. 

„Zarząd firmy w odniesieniu 

do naszego pisma odpowiedział, 

iż Spółka na bieżąco weryfikuje 

poziom zatrudnienia w poszcze-

gólnych sklepach, dostosowuje 

obsadę do istniejących potrzeb  

i zadań stawianych pracowni-

kom. Optymalizowany jest asor-

tyment, wprowadzane są nowe 

narzędzia usprawniające procesy 

pracy, wdrażane są kasy samo-

obsługowe. Nie zgadzamy się ze 

stanowiskiem Zarządu” - przeko-

nują. 

Według nich na przestrzeni 

ostatnich lat załogi sklepów 

zmniejszyły się, a nowych obo-

wiązków przybyło. 

„Wprowadzanie kas samoob-

sługowych idzie w parze z cięciem 

etatów. Jeden pracownik wykonu-

je w trakcie zmiany zadania, które 

wcześniej wykonywały 2 lub 3 

osoby. Pracownicy są coraz bar-

dziej zmęczeni i nie czują się do-

cenieni przez firmę” - piszą związ-

kowcy. 

Oczekują podjęcia rzeczywistych 

działań w celu poprawy warunków 

pracy, między innymi poprzez 

zwiększenie zatrudnienia w skle-

pach. 

Pracownicy sieci sklepów Sto-

krotka zrzeszeni w NSZZ „S” pro-

szą o wsparcie tej inicjatywy: pod-

pisanie petycji i udostępnienie jej 

znajomym: 

petycjeonline.com - petycja w spra-

wie zwiększenia zatrudnienia. 

Red. 
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Już 4 czerwca 2022 r., w sobotę, po raz 29 Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” orga-

nizuje Bieg Solidarności – jest to wielka promocja związku.   

Ulicami Lublina pobiegną  uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci i po raz 

pierwszy rodzice i nauczyciele. Natomiast bardziej doświadczeni biegacze wystartują ze Świdnika  

w 9. PKO Półmaratonie Solidarności. Organizacja tak dużego, masowego przedsięwzięcia wymaga 

od Regionu zgromadzenia 4 czerwca od godz. 7:00 do godz. 13:00 ok. 300-osobowej grupy 

wolontariuszy, którzy zadbają o bezpieczeństwo uczestników na trasie biegów.  

 

Zwracamy się z apelem do wszystkich członków naszego związku o pomoc przy zabezpie-

czeniu biegu w celu wykonania wspólnie bardzo ważnej, odpowiedzialnej pracy na rzecz za-

pewnienia bezpieczeństwa uczestników na trasie biegów.  

Uwaga: koordynację dojazdu do Lublina wolontariuszy grup zorganizowanych przez Od-

działy Regionu prowadzą szefowie Oddziałów zamiejscowych NSZZ „Solidarność”.  

 

Czekamy na zgłoszenia imienne z Lublina i okolic, w tym listy grupowe, do dnia 31 maja br., 

telefonicznie pod numer: 81 53 208 11 lub na e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl 

 

Prezydium Zarządu Regionu 

WOLONTARIAT BEZPIECZEŃSTWA LUBELSKIEJ SOLIDARNOŚCI 
 

Nie biegam – pomagam!  


