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Port nie na sprzedaż
ZMPG S.A. podjął decyzję o za-

kończeniu procedury sprzedaży 
akcji strategicznej spółki Port 
Gdańsk Eksploatacja S.A. (PGE) bez 
wyboru oferty. Wynika to z nie-
stabilnej sytuacji geopolitycznej, 
wzrostu wartości rynkowej spółki, 
głównie za sprawą importu drogą 
morską węgla kamiennego, niesa-
tysfakcjonujących ofert inwesto-
rów. Piotr Ratkowski, lider NSZZ 
„S” w PGE obserwował proces pry-
watyzacyjny i wraz z ZRG NSZZ „S” 
alarmował ZMPG oraz minister-
stwa Aktywów Państwowych oraz 
Infrastruktury o wątpliwościach 
związkowców co do oferentów. 
Więcej…>>

Arka Noego
W święto Trzech Króli, czyli 6 

stycznia br., w bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku odbędzie się o godz. 
16 koncert kolęd w wykonaniu ze-
społu Arka Noego. Wstęp na „kolę-
dowanie” wolny. Więcej…>>

Grypa u dzieci 
Dzieci poniżej 14 roku życia 

stanowią połowę wszystkich le-
czonych z powodu grypy i innych 
sezonowych infekcji wirusowych 
- poinformował 2 stycznia br. wi-
ceminister zdrowia Waldemar Kra-
ska. Dominuje wirus RSV (20 proc.).  
W woj. lubelskim, podkarpackim 
i świętokrzyskim obłożenie łóżek 
pediatrycznych sięga 90 procent. 
Z powodu grypy w kraju zajętych 
jest 10 tys. z 17 tys. łóżek pedia-
trycznych.

Euro w Chorwacji  
Chorwacja od 1 stycznia br. jest 

w bezwizowej tzw. stre�e Schengen
(23 spośród 27 państw UE oraz Islan-
dia, Liechtenstein, Norwegia i Szwaj-
caria) i stała się 20 krajem w unii wa-
lutowej, przyjmując walutę euro. Od 
września ub.r. na etykietach widnieją 
tam ceny w euro i w kunach, by 4 
mln Chorwatów miało czas się przy-
zwyczaić. Dwuwalutowość będzie 
obowiązywać przez 2023 r. Ceny 
w Chorwacji od stycznia do grudnia 
2022 r. poszły w górę o 12,5 proc. 
W stre�e euro średnio o 10 proc.

Prognozy na 2023 rok 

Od 1 stycznia 2022 r. (w zeznaniu podatkowym 
od osób �zycznych PIT za ub.r.) można odliczyć od
podstawy opodatkowania, czyli od dochodu przed 
opodatkowaniem, ulgę z tytułu składek członkow-
skich na rzecz związków zawodowych. Roczny limit 
ulgi to 500 zł.

Gdy składki na rzecz związku zawodowego po-
trącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia, 
podatnikowi do udowodnienia wysokości ponie-
sionych na ten cel wydatków wystarczy informacja 

płatnika z PIT-11. Wykazana kwota składki nie może 
być większa niż podlegająca odliczeniu w roku po-
datkowym, tj. 500 zł.  Jeżeli pracodawca nie potrąca 
składek członkowskich z wynagrodzenia pracow-
nika-podatnika, podatnik ma obowiązek posiadać 
dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na 
rzecz związków zawodowych: dane identy�kujące
członka związku zawodowego, nazwę organizacji 
związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł 
i datę wpłaty oraz kwotę składek.

Składka na „S” od dochodu

Po interwencji ZRG NSZZ „S” i 
dzięki determinacji związkowców 
– Pracowników Morza Bałtyckie-
go, zrzeszonych w „S” Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło 
działania „mające doprowadzić do 
zbadania możliwości zabezpiecze-
nia środków �nansowych, które
pozwoliłyby na wypłatę wspar-
cia armatorom kutrów, z których 
wykonywane jest rybołówstwo 
rekreacyjne” – poinformowało 
nas 23 grudnia br. ministerstwo. 
Minister rolnictwa, wicepremier 

Henryk Kowalczyk zwrócił się do 
Prokuratorii Generalnej RP o wy-
danie opinii. Padła obietnica, że 
w styczniu br. mają być złożone 
propozycje rekompensat, gdyż 
rybacy, właściciele kutrów, zostali 
pozbawieni łowisk, a tym samym 
„warsztatów” pracy przez embar-
ga na połowy i budowę farm wia-
trowych na Bałtyku. 

Rośnie desperacja właścicieli 
kutrów, którzy uprawiają wędkar-
stwo rekreacyjne i po części ko-
mercyjne, łowiący przy pomocy 

wędek morskich. Zrzeszeni w NSZZ 
„S” jeszcze czekają, na spełnienie 
ustaleń od 16 styczniu 2020 r., gdy 
zawarli porozumienie z ówczesnym 
ministrem Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej Markiem 
Gróbarczykiem, które zakładało 
m.in. możliwość złomowania jed-
nostek, stworzenie „osłon” na czas 
dopracowania przepisów przez mi-
nisterstwo. Trwają przygotowania 
do akcji protestacyjnej.  
Więcej w styczniowym „Magazynie 
Solidarność”

Gniew rybaków 

Czy 2023 r. zdominują wojna na 
Ukrainie i kryzys energetyczny, któ-
ry wymusi zmiany w  gospodarce? 
Jakiego politycznego wyboru do-
konają Polacy, wybierając jesienią 
br. posłów i senatorów i w jakich 
kon�guracjach ugrupowania stwo-
rzą listy wyborcze? Czy pandemia 
COVID-19 dobiegnie końca?  

W projekcie budżetu państwa 
(12 stycznia br. Senat ma podjąć 
uchwałę budżetową, 25-26 stycz-
nia br. ponownie Sejm zajmie się 
budżetem, przekazanie ustawy 
do podpisu prezydenta – do 30 
stycznia) zapisane zostały docho-
dy 604,5 mld zł i wydatki – 672,5 
mld zł oraz 68 mld zł de�cytu. Są
pieniądze na priorytetowe działa-
nia z polityki społecznej, jak Pro-
gram „Rodzina 500+” (40,2 mld zł), 
świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld 
zł), Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 
(2,4 mld zł), waloryzacja świad-
czeń emerytalno-rentowych od 1 
marca br. wskaźnikiem 13,8 proc. 

oraz 13 emerytura. Na TVP ma 
pójść 2,7 mld zł (w postaci papie-
rów wartościowych), a na KPRM 
1,5 mld zł.

PKB szacowane na ten rok to 
3 bln 317 mld 700 mln zł. De�cyt
sektora �nansów publicznych
(różnica między dochodami a wy-
datkami, według metodologii UE) 
założono na 4,5 proc. PKB, a dług 
sektora instytucji rządowych i sa-
morządowych (zobowiązania 
instytucji publicznych i samorzą-
dowycfh, wg Eurostat) – 53,3 proc. 
PKB. W projekcie budżetu przy-
jęto, że PKB w 2023 r. wzrośnie o 
1,7 proc., a średnioroczna in�acja
wyniesie 9,8 proc. 

Wydatki na zdrowie w 2023 r. to 
4,81 proc. PKB – 159,6 mld zł (uwaga: 
stosowana przez MZ metodologia 
przyjmuje do bieżących nakładów 
na zdrowie PKB sprzed dwóch lat co 
daje 6 proc. PKB). Wydatki na obron-
ność przekroczą 3,1 proc. PKB (97,44 
mld zł). Środki Funduszu Wsparcia 

Sił Zbrojnych to kolejne 39,7 mld zł, 
które mogą (ale nie muszą) zostać 
uruchomione przez MON. 

Przewiduje się, że stopa bez-
robocia wyniesie na koniec ub.r. 5 
proc., a na koniec 2023 r. 5,4 proc. 
Prognozowane przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie brutto w br. 
w gospodarce narodowej to 6 935 
zł. W państwowej sferze budżetowej 
zapisano wzrost przeciętnego  fun-
duszu wynagrodzeń o 7,8 proc. 

W 2023 r. zagwarantowana bę-
dzie maksymalna cena prądu oraz 
gazu dla gospodarstw domowych, 
wspólnot mieszkaniowych, szpita-
li, organizacji pozarządowych na 
poziomie z  2022 r. Od 1 stycznia 
2023 r. płaca minimalna wzrosła 
do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 
zł brutto. Stawka godzinowa wy-
nosi 22,80 zł, a od lipca br. – 23,50 
zł. O zmianach w kodeksie pracy 
i prawie podatkowym napiszemy 
też w styczniowym „Magazynie 
Solidarność”.  

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/port-gdanski-eksploatacja-nie-na-sprzedaz-zdecydowaly-zysk-i-geopolityka
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/koncert-koled-w-bazylice-sw-brygidy


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

2 432 290

C+M+B
Christus mansionem benedicat (z łac. „Niech Chrystus błogosławi 
temu domowi”) to symbol pisany na drzwiach domów i mieszkań 
z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego, popularnie zwanego 

Trzech Króli, który oznacza błogosławieństwo dla domu i ochronę 
domowników przed złem.

Tyle przypadków zachorowań na grypę od 1 września  do 31 grudnia 
2022 r. odnotowano w Polsce; doszło do 24 zgonów z powodu grypy 
– wynika z meldunków epidemiologicznych Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego.  
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Benedykt XVI nauczał, modlił 
się i sprawował urząd Głowy Ko-
ścioła powszechnego w czasach 
wymagających przenikliwości, 
prawdy, mądrości i wiary.

Joseph Alois Ratzinger urodził 
się 16 kwietnia 1927 r. (w Wielką 
Sobotę) w Marktl am Inn w Bawa-
rii. Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 
2022 r. o godz. 9.34 w klasztorze 
„Mater Ecclesiae”, który stał się 
Jego rezydencją od niespodzie-
wanej abdykacji w 2013 r. Następ-
ca św. Jana Pawła II od 19 kwiet-
nia 2005 r. kierował Kościołem 
katolickim osiem lat do 28 lutego 
2013 r.

25 marca 2005 r. kardynał Rat-
zinger, prefekt Kongregacji Nauki 
Wiary (Congregatio pro Doctri-
na Fidei), szedł Drogą Krzyżową 
w Koloseum, niejako w zastęp-
stwie Jana Pawła II: 

– Panie, tak często Twój Kościół 
wydaje się nam tonącym okrętem, 
łodzią, która ze wszystkich stron 
nabiera wody (…) A Szatan ze 
śmiechem szydzi, mając nadzie-
ję, że nie dasz rady podnieść się 
z tego upadku. Liczy, że powalony 
upadkiem Twego Kościoła, pozo-
staniesz na ziemi, pokonany. Ty 
jednak powstaniesz. Powstałeś, 
zmartwychwstałeś i możesz dźwi-
gnąć także nas. Zbawiaj i uświę-
caj Twój Kościół, nas wszystkich! 
– modlił się. 

W maju 2006 roku Benedykt 
XVI odwiedził Warszawę, Często-
chowę, Wadowice, Kalwarię Ze-
brzydowską, Kraków i Oświęcim. 
Hasłem, które mu towarzyszyło 

były słowa „Trwajcie mocni w wie-
rze”.

– Trwajcie mocni w wierze, 
przekazujcie ją waszym dzieciom, 
dawajcie świadectwo łasce, której 
doświadczyliście w sposób tak 
ob�ty przez działanie Ducha Świę-
tego w waszej historii – nauczał 
papież, który w niemieckim obo-
zie koncentracyjnym Auschwitz-
-Birkenau wyznał:  

– Nie mogłem tutaj nie przybyć. 
To jest obowiązek wobec prawdy, 
wobec tych, którzy tu cierpieli, 
obowiązek wobec Boga; jestem tu 
jako następca Jana Pawła II i jako 
syn narodu niemieckiego – syn 
tego narodu, nad którym grupa 
zbrodniarzy zdobyła władzę przez 
zwodnicze obietnice wielkości, 
przywrócenia honoru i znaczenia 
narodowi, roztaczając perspekty-
wy dobrobytu, ale też stosując ter-
ror i zastraszenie, by posłużyć się 
narodem jako narzędziem znisz-
czenia i panowania.

Benedykt XVI w encyklice „Ca-
ritas in veritate” z 2009 r. odniósł 
się do kwestii społecznych, poli-
tycznych, do kryzysu �nansowo-
-ekonomicznego, do perspektyw 
ludzkości, szans i zagrożeń, jakich 
doświadczają jednostki i społe-
czeństwa w dobie globalizacji.  

– Prosimy o Apostolskie Błogo-
sławieństwo, byśmy umieli budo-
wać Polskę opartą na fundamencie 
wartości chrześcijańskich, których 
tak bardzo obawiają się nowocze-
sna Europa i świat –  do Benedykta 
XVI napisali delegaci na XXVI KZD 
NSZZ „S” w 2012 r.

Benedykt XVI 
odszedł do Pana 

Pogrzeb św. Jana Pawła II. Uroczystościom przewodniczy kardynał 
Joseph Ratzinger.
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Przewodnicząca KO NSZZ „S” 
w Auchan w Gdyni i w Rumi i czło-
nek KM NSZZ „S” w Auchan Polska 
Katarzyna Tyszkiewicz została 
przywrócona na dawne miejsce 
pracy. Gdański Sąd Okręgowy pod-
trzymał wyrok Sądu Rejonowego 
w Gdyni IV Wydział Pracy z kwiet-
nia ub.r. o bezskuteczności wypo-
wiedzenia warunków pracy. Wyrok 
był zabezpieczony obowiązkiem 
natychmiastowego zatrudnienia 
związkowca na stanowisku pracy, 
niezależnie od prawomocnego za-
kończenia postępowania. 

– Sąd przywraca powódkę do 
pracy w pozwanej spółce na do-
tychczasowych warunkach pracy 
i płacy sprzed wypowiedzenia 
– czytamy w wyroku.   

Sąd nie podzielił racji wielkiej 
sieci handlowej.  Nie powiódł się 
manewr przeniesienia związko-

wej liderki na inne miejsce pracy, 
w innej �rmie, tyle, że powiązanej
z Auchan. Tyszkiewicz straciłaby 
więc kontakt z załogą i ze związ-
kowcami w trzech hipermarke-
tach Auchan (dwa w Gdyni i jeden 
w Rumi). We francuskiej sieci han-
dlowej przepracowała ona 15 lat.  

– Dobre relacje z kierownic-
twem psują się, gdy zaczynamy 
dopytywać o warunki pracy, 
domagamy się ich poprawy. Za-
dowolony pracownik to lepsze 
obroty sklepu. Do czasu, gdy nie 
wiedziano, że jestem przewod-
niczącą związkowej organizacji, 
byłam liderką zmiany na linii kas. 
Potem zaczęły się rozmaite „gier-
ki”, ale się nie udały – puentuje 
Katarzyna Tyszkiewicz, którą re-
prezentował przed sądami radca 
prawny z Biura Prawnego NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego. 

Liderka „S” wraca do pracy 

Od 1 stycznia br. wróciła 23 proc. 
stawka VAT (zamiast 8 proc.) na 
paliwa. 30 grudnia ub.r. PKN Orlen 
obniżył hurtowe ceny paliw o 12 
proc. i przy dystrybutorach ceny 
nie wzrosły. Znaczenie przy dystry-
butorze ma cena ropy naftowej na 
giełdach, kurs PLN do USD, marża 
koncernów paliwowych. Drugi 
ważny czynnik to rekordowy wynik 
rynku LNG.  W 2022 r. Polska ode-
brała przez gazoport w Świnoujściu 
59 transportów LNG o wolumenie 
4,23 mln ton, o 1,45 mln ton więcej 

niż w 2021 r.  Oprócz transportów 
LNG z USA (38 transportów) i Kataru 
(17) odebraliśmy dwa z Nigerii i po 
jednym transporcie z Trynidadu i To-
bago oraz z Egiptu. Z kolei na Litwę 
(pływający gazoport w Kłajpedzie) 
przypłynęło 6 transportów zakupio-
nych przez PGNiG. 

W 2022 r. Katar był najwięk-
szym eksporterem LNG. Tuż za 
nim Australia i USA. W 2022 r. Ro-
sja dostarczyła do Europy 90 mld 
metrów sześc. gazu ziemnego o 80 
mld m sześc. mniej niż w 2021 r. 

Paliwa? Spokojnie…

 P
GN

IG
 A

RC
HI

VE

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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