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Wspominamy 
Mariana Matochę

Artysta plastyk, malarz, rysow-
nik i karykaturzysta, który zmarł 
5 stycznia 2022 r. współpracował 
z „Magazynem Solidarność” od 
początku jego istnienia do połowy 
lat 2000. Zilustrował wiele naszych 
tekstów, miał w „Magazynie” także 
swój rysunkowy cykl „Marian Mar-
tocha komentuje…”. Kilka przykła-
dów jego prac można zobaczyć 
TUTAJ...>>

Ranking „Economist” 
Brytyjski tygodnik „Economist” 

umieścił Polskę na szóstym miej-
scu w rankingu państw, których 
gospodarki najlepiej poradziły 
sobie z pandemią. Tygodnik wyja-
śnia, że pierwszym wskaźnikiem, 
jaki wziął pod uwagę, była zmiana 
PKB, która daje pojęcie o ogólnym 
„zdrowiu gospodarki” (w tym uję-
ciu lepiej wypadają kraje, których 
gospodarka nie opiera się na tury-
styce). Następnie „Economist” ana-
lizował dochody gospodarstw do-
mowych, wyniki giełdy i wydatki 
inwestycyjne. Ostatni wskaźnik to 
zadłużenie państwa. Na czele listy 
znalazły się kolejno: Dania, Słowe-
nia, Szwecja, Norwegia, Chile i – ex 
aequo z Polską – Irlandia. 

Nie żyje Jerzy Goiński
Przewodniczący NSZZ „Solidar-

ność” w ArcelorMittal Poland SA 
miał 65 lat. Odszedł po nierównej 
walce z chorobą. Z „Solidarnością” 
był związany od początku istnienia 
Związku. To dzięki jego determi-
nacji waga porozumień zawartych 
w Hucie Katowice, dzięki którym 
mógł w Polsce zostać utworzony 
jednolity związek zawodowy  „So-
lidarność”, została doceniona. 

ZRG o „sygnalistach”

Ogłoszona wczoraj przez pre-
miera Mateusza Morawieckiego 
Tarcza Antyin�acyjna 2.0 to szereg
rozwiązań, które mają pomóc pol-
skim rodzinom w walce z europej-
ską in�acją i wzrostem cen. Chodzi
o obniżki od lutego podatków na 
paliwo, żywność, gaz, prąd i ciepło. 
Dzisiaj rozpoczęło się dwudniowe 
posiedzenie sejmowe, podczas 
którego posłowie zajmą się przy-
jęciem zmian. 

Jak podała Kancelaria Premiera, 
obniżka VAT-u na paliwo do 8 proc. 
będzie oznaczać obniżkę jego 
ceny na stacjach paliw o około 
60-70 groszy na litrze, a gazu LPG 
o ok. 40 groszy na litrze. Ponadto, 
tarcza zakłada obniżkę VAT-u na 
żywność do 0 proc., co doprowa-
dzi do oszczędności gospodar-
stwa średnio 45 zł miesięcznie.

Zgodnie z „tarczą” obniżony 
zostanie VAT na gaz do 0 proc. (od 
1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., 
a od 1 lutego z 8 do 0 proc.), na 
prąd do 5 proc. (przedłużenie ob-
niżki z tarczy 1.0, obniżka z 23 do 
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Jest nowa tarcza

Po wprowadzeniu zmian podatkowych niektóre osoby otrzymały 
niższe pensje. Rząd zapowiedział korektę. W sobotę rzecznik rządu 
Piotr Müller stwierdził, że w tym tygodniu „rozpocznie się wypłacanie 
różnic w płacach, nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie re-
formy podatkowej”. Jak zaznaczył, rozporządzenie obligujące do tego, 
aby wszystkie różnice, wynikające z błędu zostały wypłacone, zostało 
już podpisane przez ministra �nansów.

5 proc.), na ciepło do 5 proc. (od 
1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., 
a od 1 lutego z 8 do 5 proc.) i VAT-u 
na nawozy z 8 do 0 proc.

- Rządowa tarcza antyin�acyj-
na spowoduje obniżenie in�acji
przejściowo nawet o 3,4 pkt. proc., 
a w ujęciu średniorocznym in�acja
w tym roku powinna być niższa 

o około 1,2 pkt. proc. – poinfor-
mowała podczas wtorkowego 
posiedzenia sejmowych Komisji 
Finansów Publicznych i Komisji 
Gospodarki i Rozwoju wiceprezes 
NBP Marta Kightley. Poinformo-
wała też, że polska gospodarka za-
notowała w ostatnim okresie duże 
wzrosty inwestycji. 

Na pierwszym tegorocznym 
zebraniu członkowie ZRG NSZZ „S” 
poruszyli temat sygnalistów. Przy-
pomnijmy bowiem, że w grudniu 
w życie weszła unijna dyrektywa, 
która określiła zakres ustawowy dla 
każdego z krajów członkowskich. 

– Projekt ustawy o ochronie 
osób zgłaszających naruszenia 
prawa jest na etapie opiniowania 
– poinformowało Rządowe Cen-
trum Legislacji.  

– Sama dyrektywa jest napisana 
językiem typowym dla unijnej biu-
rokracji. Projekt krajowy powinien 
być poprawiony, m.in. o oparciu 
o opinię prezydium KK zawierającą 
liczne uwagi – zauważył Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S”, dodając, że z zapisów zostały 
wyłączone kwestie BHP oraz Prawa 
Pracy, a akcentowane są kwestie 
dotyczące �nansów publicznych.

Z kolei Aleksander Kozicki, 
kierownik biura NSZZ „S” w Gdy-

ni zwracał uwagę, że w praktyce 
związkowej nieraz trzeba przede 
wszystkim ratować zakład i miej-
sca pracy, a dyrektywa sankcjonu-
je delatorstwo (donoszenie). 

– U nas mamy społecznych 
inspektorów pracy i organizacje 
związkowe. Wprowadzenie insty-
tucji sygnalisty może oznaczać 
osłabienie roli związku zawodo-
wego w zakładzie pracy, skoro 
projekt ustawy zakłada, że regu-
lamin nie będzie uzgadniany ze 
stroną związkową. To jest omijanie 
związku – stwierdził Mirosław Pió-
rek, związkowy lider z Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa”. 

– Zasady wprowadzenia dyrek-
tywy w naszej spółce weszły zarzą-
dzeniem prezesa bez wspólnego 
ustalenia z przedstawicielami pra-
cowników. Jest w tym furtka do 
faktycznego zakazu wypowiada-
nia się negatywnie o organizacji 
pracy oraz o zarządzie i będą pró-

by zamykania ust związkowcom 
– przestrzegał Piotr Ratkowski, 
przewodniczący KZ NSZZ. „Soli-
darność” w Port Gdański Eksplo-
atacja.

Bożena Brauer, przewodni-
cząca oświatowej „S” w Gdańsku, 
dociekała, czy dyrektor szkoły ma 
obowiązek przygotować regula-
min tyczący stosowania dyrekty-
wy. 

Podczas zebrania ZRG poru-
szona została także kwestia odpi-
su składki związkowej od podat-
ku. Ulga będzie dotyczyć składem 
płaconych od bieżącego roku. Po-
jawi się więc dopiero w zeznaniu 
wypełnianym w 2023. Organizacja 
zakładowa będzie miała obowią-
zek wystawić zaświadczenie po-
twierdzające wysokość zapłaconej 
składki, a to będzie podstawą do 
odliczenia. 
Więcej na temat posiedzenia 
ZRG piszemy TUTAJ…>>

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-zyje-marian-matocha
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-w-nowym-roku-sygnalisci-w-zakladach-pracy-i-skladka-zwiazkowa-ulga-podatkowa
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Jeśli pan minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow czuje się sie-
rotą po Związku Sowieckim, to jest to zrozumiałe. Polska nie jest sierotą 
po Związku Sowieckim, jest krajem suwerennym.
Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot o rozmowach NATO - Rosja 

prowadzonych m.in. w związku z napiętą sytuacją  
przy granicy rosyjsko-ukraińskiej. 

Tyle nowych przypadków koronawirusa zostało odnotowanych wczo-
raj w Polsce, co oznacza – porównując tydzień do tygodnia – niewielki 
spadek. 

Krajowa Sekcja Młodych NSZZ 
„Solidarność” postanowiła po-
prowadzić kampanię edukacyjną 
dotyczącą spraw pracowniczych 
oraz mitów i faktów dotyczących 
związków zawodowych.

Akcja jest realizowana w ra-
mach szerszego projektu młodzie-
żowego komitetu ETUC Youth, 
czyli Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych, którego 
KSM jest częścią.

ETUC posiada Komitet Mło-
dzieży złożony z młodych przed-
stawicieli wszystkich organizacji 
stowarzyszonych, w tym natural-
nie NSZZ „Solidarność” (Krajowa 
Sekcja Młodych NSZZ „Solidar-

ność” jest częścią komitetu i bra-
ła aktywny udział w tworzeniu 
i realizacji tej ogólnoeuropejskiej 
kampanii edukacyjnej). Sama 
akcja jest związana z tym, że po-
ziom edukacji w zakresie praw 
pracowniczych rzutuje na naszą 
codzienność nie tylko w sferze 
zawodowej, ale też prywatnej. Za-
chowanie odpowiedniego balan-
su pomiędzy tymi dwiema sferami 
jest kluczowe dla naszego zdrowia 
i ogólnego zadowolenia z życia. 

Jak informuje Maria Sędek, prze-
wodnicząca Solidarności w PKP 
Intercity, płace zasadnicze zostały 
podwyższone o 400 zł brutto. Co 
ważne, podwyżka tej zasadniczej 
części wynagrodzenia pociągnęła 
za sobą wzrost pochodnych, które w 
sumie stanowią 60 proc. stawki da-
nego pracownika. Są to m.in. premia 
regulaminowa i wysługa lat. Łącznie 
wynagrodzenia wzrosły więc średnio 
o 640 złotych brutto. 

– To bardzo dobre podwyżki, je-
steśmy zadowoleni. Pozwala nam to 
z pewnym optymizmem patrzeć w 
przyszłość, tym bardziej że kolejne 
rozmowy płacowe zostały zaplano-
wane na drugą połowę tego roku – 
mówi przewodnicząca Maria Sędek.

Porozumienie dotyczące wzrostu 
płac „Solidarność” i inne organizacje 
związkowe działające w spółce podpi-
sały z pracodawcą tuż przed Świętami 
Bożego Narodzenia. Jeden z zapisów 
tego dokumentu wprowadza w �r-
mie premię motywacyjną. Będzie ona 
wynosiła do 6 proc. stawki zasadniczej 
i otrzymają ją wszyscy pracownicy. 

Podwyżki w PKP

– Ta premia wynika z umowy na 
do�nansowanie połączeń między-
wojewódzkich podpisanej przez 
zarząd spółki i ministerstwo infra-
struktury. Jednym z warunków przy-
znania tego do�nansowania było
właśnie wprowadzenie premii mo-
tywacyjnej dla wszystkich pracowni-
ków. Ona realnie wejdzie w życie po 
uzgodnieniu regulaminu premiowa-
nia, ale już udało nam się ją zapisać w 
porozumieniu płacowym – wyjaśnia 
Maria Sędek.

Podwyżki płac w tej wysokości 
to nie jedyny sukces kolejarskich or-
ganizacji związkowych. W grudniu 
wszystkim pracownikom spółki wy-
płacona została nagroda z okazji 20 
rocznicy powstania PKP Intercity. 

FO
T. 

PX
HE

RE

Działalność związków zawodo-
wych pozytywnie ocenia 46 pro-
cent Polaków. Krytycznie odnosi 
się do niej 18 procent badanych, 
wynika z sondażu CBOS. Co trzeci 
respondent twierdzi, że związki za-
wodowe skutecznie bronią intere-
sów pracowniczych. Jednocześnie 
według 39 proc. Polaków mają 
one zbyt mały wpływ na decyzje 
władz. W ciągu ostatnich czterech 
lat zaufanie do związków wzrosło 
z 26 do 34 procent. 

Tym badaniom i ich wynikom po-
święcono audycję „Dialog społeczny 
kluczem do rozwoju”, jaka jest emito-
wana na antenie Radia Gdańsk.  

– Zaufanie do związków za-
wodowych zawsze jest pochodną 
sytuacji na rynku pracy. Ludzie 
oczekują skuteczności, a oceniają 
ją po tym, jak im się pracuje – ko-
mentował Marek Lewandowski, 

rzecznik Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. – Związek zawodo-
wy to pracownicy, którzy organi-
zują się po to, aby mieć siłę, dzięki 
której mogą mieć wpływ na swoje 
warunki pracy. To forma samoor-
ganizacji, która pozwala samemu 
osiągać cele – dodał. 

Jak stwierdził Marek Lewan-
dowski, związek “to jest narzędzie, 
a nie byt sam dla siebie. Zakłada 
się go po to, żeby rozwiązywać 
konkretne problemy i realizować 
konkretne cele. Jest więc najlep-
szym narzędziem do tego, żeby 
zadbać o swój własny interes”. 

Kolejna, ostatnia już audycja 
„Dialog społeczny kluczem do 
rozwoju”, zostanie wyemitowa-
na w najbliższy poniedziałek, 17 
stycznia o godzinie 14.20. Archi-
walne wydania można nato-
miast odsłuchać TUTAJ...>> 

Dialog społeczny: rośnie 
zaufanie do związków

Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie
2014-2021, w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

Szykują się ułatwienia w pod-
pisywaniu umów o pracę. Jeśli 
projekt wejdzie w życie, niektóre 
umowy będą mogły być zawiera-
ne elektronicznie. – Jest to kolejny 
krok zmierzający do upowszech-
nienia legalnego zatrudnienia 
– napisało w opinii do projektu 
Prezydium KK NSZZ „Solidarność”.

Projekt ustawy o niektórych 
umowach zawieranych elektro-
nicznie został pozytywnie zaopi-
niowany na  pierwszym w tym 
roku posiedzeniu Prezydium Ko-
misji Krajowej, które odbyło się we 
wtorek, 11 stycznia. Proponowane 
rozwiązania mają na celu ułatwie-
nie nawiązywania stosunku pracy 
przez najmniejsze podmioty, a 
zwłaszcza przez osoby �zyczne,
które miałyby zostać pracodawca-

mi. Możliwość zawierania umowy 
za pośrednictwem systemu będzie 
niewątpliwie zachętą do stosowa-
nia umów o pracę. 

– Projektowana ustawa ma też 
dotyczyć umów o pomocy przy 
zbiorach, w stosunku do których 
NSZZ „Solidarność” zajmuje od po-
czątku ich funkcjonowania jedno-
znacznie negatywne stanowisko 
– czytamy w stanowisku. 

Z ważnych informacji należy 
zwrócić uwagę także na fakt, że 
„ustawodawca nie precyzuje for-
my, w jakiej ma zostać wyrażona 
zgoda obu stron na zawarcie umo-
wy za pośrednictwem systemu, 
w tym zwłaszcza zgoda pracow-
nika. Ze względu na doniosłość 
tej kwestii należałoby wskazać na 
formę pisemną owej zgody”. 

Umowa na odległość
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Młodzi na rzecz Związku

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika
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