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Tama 
 

 
 

W dniu 18.10.2022 roku odbyły się obchody  
38 rocznicy męczeńskiej śmierci Bł. Księdza 
Jerzego Popiełuszki.  W obecności licznych 
pocztów sztandarowych NSZZ Solidarność 
złożone zostały kwiaty i wieńce pod krzyżem 
na włocławskiej tamie. 
Następnie procesja z relikwiami męczennika 
przeszła do sanktuarium przy ulicy Płockiej, 
gdzie odbyła się uroczysta msza św. pod 
przewodnictwem  ks. Józefa Nowakowskie-
go z Torunia. 

 
 

 

Upominki świąteczne 
 

 
 

Komisja Zakładowa przygotowuje dla 
swoich członków paczki świąteczne. W tym 
roku będą do wyboru: komplet noży 
kuchennych firmy „Fiskars” lub paczka ze 
słodyczami (należy zgłosić co wybieramy). 
Dodatkowo dla każdego członka związku 
będzie bon Sodexo o wartości 100zł i 
zniżkowa karta paliwowa LOTOS. 
Upominki będą wydawane od dnia 
06.12.2022r. w siedzibie związku.  
 
Uwaga! 
 
Posiadacze karnetów na mecze koszykówki 
mogą ubiegać się o refundację kosztów 
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zakupu karnetu. Należy przedstawić fakturę 
zakupu lub skan karnetu na rok 2022/2023 
Zgłoszenia składać do sekretarza związku tel. 
501847874 (wielkość dofinansowania uza-
leżniona od liczby osób  posiadających 
karnety). 
 

Dodatek zmianowy 
 

W wielu firmach dodatek zmianowy stanowi 
znaczny składnik do pensji pracownika.  Jest 
to uczciwa rekompensata za prace w nocy w 
niedziele i święta. W ANWILU natomiast 
kwota ta robi się już mówiąc( kolokwialnie)   
śmieszna. Przykładowo w zakładach 
Azotowych Puławy dodatek zmianowy 
wynosi 1820 zł.,w Tarnowie już 2200zł. Czy 
możemy mieć inny dodatek niż ORLEN, 
myślimy, że tak, skoro w ORLEN 
SERWISIE jest ponad 900 zł. Dodatkowo do 
GRUPY Kapitałowej wchodzą kolejne 
zakłady z większym dodatkiem niż w 
ORLENIE. Członkowie „Solidarności” 
pracujący na zmiany domagają się, żeby 
ruszyć sprawę dodatku zmianowego i zacząć 
negocjować jego wysokość. 
 

 
500 ZŁ ODLICZENIA ZA 

ZWI ĄZEK 

500 zł odliczenia od dochodu z tytułu 
zapłaconych składek członkowskich na 
rzecz związków zawodowych 
 
Od 1 stycznia 2022 r. podatnik możne 
odliczyć ulgę z tytułu składek członko-
wskich na rzecz związków zawodowych. 
Znowelizowana ustawa o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych zwiększyła limit 
odliczenia zapłaconych składek z 300 zł do 
500 zł. 
W sytuacji gdy składki na rzecz związku 
zawodowego potrącane są przez pracodawcę 
z wynagrodzenia, podatnikowi do udowo-

dnięnia wysokości poniesionych na ten cel 
wydatków wystarczy jedynie informacja 
płatnika zamieszczona w PIT-11. Przed 
wprowadzonymi zmianami potrzebne było 
dodatkowo oświadczenie organizacji 
związkowej. 
Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz 
związku zawodowego nie może być większa 
niż podlegająca odliczeniu w roku 
podatkowym, tj. 500 zł. 
Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowa-
ny w związku z postanowieniami nowelizacji 
ustawy o PIT z 9 czerwca, która jest 
nazywana potocznie „Polski Ład 2.0” 
(Ministerstwo Finansów określa ją „Niskie 
Podatki”) obowiązuje od 1 lipca 2022 roku. 
 
Gdy pracodawca nie potrąca składek 
członkowskich trzeba mieć dowody wpłaty 
  
Jeżeli pracodawca nie potrąca składek 
członkowskich z wynagrodzenia pracowni-
ka-podatnika, podatnik ma obowiązek po-
siadać dowód (dowody) wpłaty składek 
członkowskich na rzecz związków zawodo-
wych. Dowód wpłaty musi zawierać co 
najmniej: dane identyfikujące członka 
związku zawodowego dokonującego wpłaty, 
nazwę organizacji związkowej na rzecz 
której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty 
oraz kwotę wpłaconych składek 

 
Wybory na kadencję 2023-2028 

 

Uchwała KK nr 4/22 ws. kalendarza 
wyborczego na kadencję 2023-2028 
 
 

1. W terminie  do 31 marca 2023 r. odbywają 
się wybory: 

• władz podstawowych jednostek 
organizacyjnych Związku, zgodnie ze 
statutem § 19 (Komisji Zakładowych i 
Międzyzakładowych) 
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•  delegatów na walne zebranie krajowej 
jednostki branżowej Związku krajowego 
sekretariatu branżowego (KSPCH) 

2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2023 r. odbywają się wybory: 

•  władz regionów; 
•  delegatów na Krajowy Zjazd 
Delegatów; 

3. W terminie do 31 października 2023 r. 
odbywają się wybory ogólnokrajowych 
władz Związku (sprawozdawczo – 
wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów). 

 
 

ZKW ustaliła następujące okręgi 
wyborcze: 

 

Okr ęg Wyborczy nr 1 – (A-1/CS; A-11; A-
12; A-13) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 2 – (A-2; A-21; A-22; 
A-3) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 3 – (P-1; P-11; P-12) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 4 – (P-21; P-2) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 5 – (P-22) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 6 – (P-23) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 7 – (P-3; 31) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 8 – (EC; EE; IR; IE; 
RD) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 9 – (EG; ES; IZ) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 10 – (PF; FO; FS; TH; 
JN; JT, BP) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 11 – (FP; AA; AM; 
DJ; DD; DN; FF; MP; SD; PZ) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 12 – (LP; ZZ) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 13 – (LA;LT;GA; LG; 
SL; GR; RR) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 14 – (LN) 
 

Okr ęg Wyborczy nr 15 – (EMERYCI) 
 

Zasady wyboru delegatów: 
 

Na każdych 10 członków w danym okręgu 
wyborczym, będzie przypadał 1 delegat na 
Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie 
się po zakończeniu wyborów w okręgach. Na 
WZD zostaną wybrane nowe władze na 
kadencję 2023-2028.  

 
 

HUMOR 
 

- Mamusiu, a czy to prawda, że aniołki mają 
skrzydełka  i mogą latać? 
- Tak córeczko. Czemu pytasz? 
- Bo tatuś mówił do niani „Mój Ty aniołku”, 
- To kiedy ona poleci? 
- Jutro córeczko. 
 

*** 
 

Blondynka idzie ulicą, odwraca się, patrzy, a 
za nią biegnie jakiś facet. 
Ona zaczyna także biec. 
Przerażona biegnie już długi czas. 
W końcu już strasznie zmęczona, upada na 
ziemię. 
Facet do niej podbiega. 
- Dobra, gwałć mnie pan, tylko szybko – 
mówi blondynka. 
- Sama się pani gwałć. Ja się na autobus 
śpieszę. 
 

*** 
 

- Doktorze, dowiedziałem się, że będzie 
mnie operował praktykant. 
- Zgadza się. 
- A jak mu się nie uda?! 
- To mu praktyk nie zaliczymy. 
 
 
 

Redaguje zespół. 
Wydaje: Komisja Zakładowa 
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