
SKRÓTEM

iBiS NSZZ

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

2 (618)
11 STYCZNIA 2023

Odszedł  
Lech Sobieszek

Zmarł działacz „Solidarności”, 
członek Klubu „Gazety Polskiej” 
w Bostonie, honorowy obywatel 
Gdańska. Od września 1980 r. dzia-
łał w strukturach Związku. Jako 
członek Prezydium MKZ Gdańsk 
odpowiadał m.in. za kontakty z za-
kładami, sprawy interwencyjne. 
Był sygnatariuszem Porozumień 
Sierpniowych. W 1981 roku wziął 
udział w I Krajowym Zjeździe 
Delegatów. W stanie wojennym 
współpracował z podziemiem 
solidarnościowym i ukrywał się 
przed funkcjonariuszami władzy. 
W 2006 r. został odznaczony Krzy-
żem O�cerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Zmarł w swoim domu 
23 grudnia 2022 r.

Interwencja Związku
Przewodniczący Komisji Krajo-

wej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda 
zwrócił się do prezesa spółki IKEA 
Industry AB oraz do Ambasady 
Szwecji w Polsce w sprawie zwol-
nionego przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” IKEA Industry Luba-
wa Dariusza Kawki. Wedle praco-
dawcy przyczynami uzasadniają-
cymi rozwiązanie umowy o pracę 
były powtarzające się naruszenia 
podstawowych obowiązków pra-
cowniczych przez związkowca. 
Tymczasem w piśmie skierowa-
nym do prezesa spółki IKEA prze-
wodniczący Duda zwrócił uwagę 
na „na bulwersujące działania” �r-
my w jej oddziale.

Kustosze pamięci
Instytut Pamięci Narodowej 

zaprasza osoby, instytucje i orga-
nizacje społeczne do zgłaszania 
kandydatów do Nagrody „Kustosz 
Pamięci Narodowej”. Nagroda przy-
znawana jest za wybitne dokona-
nia na polu upamiętniania historii 
Narodu Polskiego w latach 1939–
–1989. Laureatów wyłania kapituła, 
na czele której stoi prezes IPN. Wy-
różnienie ma charakter honorowy, 
a jego laureaci otrzymują tytuł Ku-
stosza Pamięci Narodowej. W roku 
2023 nagroda zostanie przyznana 
po raz dwudziesty drugi.

O sytuacji w zakładach pracy
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Na ten miesiąc zaplanowane zostały jeszcze szkolenia z: ordynacji wyborczej (24 stycznia), Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych (27 stycznia) oraz dla skarbników związkowych (31 stycznia). Na luty nato-
miast: z ordynacji wyborczej (1 oraz 15 lutego), przeciwdziałania mobbingowi (23 lutego) oraz dla skarbni-
ków związkowych (24 lutego). 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 58 305 54 79 oraz mejlowo pod adresem  
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl. 

Przypominamy o szkoleniach

Podczas spotkania 9 stycznia 
wśród głównych punktów obrad 
były informacje z zakładów pracy. 

Jak poinformowano, PKP 
Energetyka wrócić ma do Skarbu 
Państwa (Rada Nadzorcza PGE wy-
raziła zgodę na nabycie 100 proc. 
udziałów PKPE Holding sp. z o.o. 
od Edison Holdings S.r.l). 

Piotr Ratkowski, lider NSZZ 
„S” w Port Gdańsk Eksploatacja 
SA poinformował o odstąpieniu 
przez ZMPG SA od zbycia akcji 
tej portowej strategicznej spółki. 
– W toku prywatyzacji spółka zo-
stała doposażona m.in. w żuraw 
o wysokiej wydajności. Nasze 
działania doprowadziły do we-
ry�kacji ocen oferty i oferenta, a  
wizyty premiera Morawieckiego w 
porcie najwyraźniej spowodowały 
zmianę optyki prywatyzacyjnej. 
I to zgodnie z naszymi ocenami. 
Związkowcy wiedzą co potrzeba 
przedsiębiorstwom, bo mają wie-
dzę o tym, co w nich się dzieje. 
Potra�ą zadbać o �rmę i o miejsca
pracy – zauważył Ratkowski.

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO

Nadal nie wiadomo, kto 
i w jakiej formule będzie zaj-
mował się ochroną gdańskiego 
portu. Do niedawna była tam 
jedynie certyfikowana Straż 
Ochrony Portu, a teraz de facto 
są trzy różne firmy. Nie wszyst-
kie mają odpowiednie certyfika-
ty np. zabezpieczeń antyterro-
rystycznych. W obecnej sytuacji 
geopolitycznej jest to szczegól-
nie niebezpieczne.

Zebrani poparli wniosek, aby 
Stanisław Szukała, wieloletni prze-

wodniczący słupskiej „Solidarno-
ści” i jednocześnie osoba, która 
była represjonowana w stanie wo-
jennym został przedstawiony do 
odznaczenia „Zasłużony dla NSZZ 
„Solidarność”.

ZRG NSZZ „S” oprotestował 
zwolnienie z pracy Marka Albec-
kiego, przewodniczącego KZ 
NSZZ „S” w Gościcińskiej Fabryce 
Mebli. Związkowiec upominał się 
o informację o kondycji przedsię-
biorstwa i o stan oraz przyczyny 
zadłużenia na ZFŚS. 

Rząd przyjął wczoraj projekt 
zmian do przepisów prawa pracy. 
Według założeń urlop rodzicielski 
ma by dłuższy. Dotychczasowe 32 ty-
godnie w przypadku urodzenia jed-
nego dziecka i 34 tygodnie w przy-
padku ciąży mnogiej po zmianach 
zostaną wydłużone do odpowiednio 
41 i 43 tygodni. Każdy z rodziców 
będzie miał gwarancje 9 tygodni 
urlopu, który nie będzie mógł być 
przeniesiony na drugiego rodzica. 

Inna ważna zmiana to zwięk-
szenie zasiłku macierzyńskiego. 

Obecnie zasiłek macierzyński wy-
płacany jest w wysokości 100 proc. 
podstawy zasiłku – za pierwsze 6 
tygodni urlopu rodzicielskiego i 
60 proc. podstawy wymiaru zasił-
ku za pozostałą cześć urlopu. Do 
porządku prawnego ma wejść też 
termin „urlop opiekuńczy”. Będzie 
to pięć dni w roku kalendarzowym 
bezpłatnego urlopu udzielanego 
na wniosek pracownika, który za-
pewni osobistą opiekę dziecku lub 
innemu członkowi rodziny (rodzi-
com, małżonkowi) wymagające-

mu opieki lub znacznego wsparcia 
ze względów medycznych. Za czas 
tego urlopu nie będzie przysługi-
wać wynagrodzenie, ale odprowa-
dzane będą składki do ZUS.

Kodeksowe zmiany przyniosą 
bardziej elastyczną organizację 
pracy rodzicom dzieci do lat 8. 
Będzie obowiązek pisemnego po-
informowania pracownika przez 
pracodawcę o przyczynach od-
mowy udzielenia pracy zdalnej 
lub zgody na indywidualny czas 
pracy. 

Zmiany w Kodeksie pracy



PRAWNIK WYJAŚNIA

CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

500 zł

Temu narodowi, który doświadcza okrutnych cierpień wyrażamy naszą 
miłość, naszą bliskość, naszą modlitwę.

Papież Franciszek

Tyle wynosi roczny limit ulgi i odliczenia od podstawy opodatkowania 
(czyli od dochodu przed opodatkowaniem) z tytułu składek człon-
kowskich na rzecz związków zawodowych. 
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Redaktor prowadzący: Tomasz Modzelewski
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Praca cudzoziemców  
na Pomorzu

Historia w wersji audio

67,6 tysiąca obcokrajowców 
zostało zgłoszonych do ubezpie-
czeń społecznych w pomorskich 
placówkach ZUS. Dane, które po-
dał zakład, podsumowują stan na 
30 listopada. Wynika z nich, że jest 
o 3,5 tys. więcej osób niż w czerw-
cu ubiegłego roku i 13,5 tys. więcej 
niż na koniec 2021. Przybyło także 
cudzoziemców, którzy prowadzą 
własną działalność gospodarczą. 
Ich liczba na koniec czerwca ub. r. 
wynosiła 1 643 oraz wzrosła do 1 
874 na koniec listopada. 

Wśród cudzoziemców zgło-
szonych do ubezpieczeń spo-
łecznych w oddziałach ZUS w 
Gdańsku i w Słupsku dominują 
obywatele Ukrainy. Na koniec li-
stopada było to prawie 50,5 tys. 
osób, co oznacza wzrost o 2 tys. w 
porównaniu do czerwca ub. r. i o 

blisko 10,5 tys. w porównaniu do 
grudnia 2021 r. 

Druga grupa to Białorusini (1,5 
tys. osób i wzrost o 1 tys. od czerwca 
ub.r.). W pierwszej piątce są też po-
siadacze paszportów: Gruzji (1439), 
Rosji (1201) i Mołdawii (1016). Rze-
czywista liczba obywateli obcych 
państw pracujących w naszym 
województwie może być wyższa, 
ponieważ część z nich nie ma ubez-
pieczenia w ZUS. Dzieje się tak z po-
wodu pracy w tzw. szarej stre�e, za-
trudnienia na nieoskładkowanych 
umowach lub podleganiu ubezpie-
czeniom w KRUS. Dodajmy, że poza 
sytuacją, gdy wyklucza to umowa 
między Polską, a krajem macie-
rzystym pracownika, zatrudniony 
przez polskiego pracodawcę obco-
krajowiec podlega ubezpieczeniom 
społecznym w naszym kraju.

Od 13 października 2022 r. 
obowiązują wyższe kwoty wolne 
od podatku; z korzyścią dla po-
datników zmieniła się też skala 
podatkowa.

Rozporządzenie ministra �-
nansów, które weszło w życie 13 
października 2022 r. podwyższa 
kwoty wolne i przedziały skali po-
datkowych o 8,27 proc., zgodnie 
ze wzrostem cen towarów nieżyw-
nościowych trwałego użytku.

W efekcie podwyższone zo-
stały kwoty wolne dla darowizn 
przeznaczanych przez obdarowa-
nych na określone w ustawie cele 
mieszkaniowe (art. 4 ust. 1 pkt 5 
PSD). Teraz wynoszą one:
 10 434 zł zamiast dotychczaso-

wych 9637 zł do – limit od jed-
nego darczyńcy,

 20 868 zł zamiast dotychczaso-
wych 19 274 zł – limit od wielu 
darczyńców łącznie. 

Wzrosły również kwoty wolne od 
podatku. Od 13 października 
wynoszą one:

 10 434 zł (zamiast 9637 zł) w I 
grupie podatkowej,

 7878 zł w (zamiast 7 276 zł) w II 
grupie podatkowej,

 5308 zł w (zamiast 4902 zł) w III 
grupie podatkowej.
Na korzyść podatników 

zmieniła się też skala podatko-
wa, tzn. wzrosły przedziały, do 
których stosuje się poszczegól-
ne stawki podatków. Przykła-
dowo obdarowany przez dalszą 
rodzinę może teraz zapłacić 12 
proc. podatku do kwoty 11 128 
zł, a wcześniej po przekroczeniu 
10 278 zł wchodził już w stawkę 
15 proc. Równocześnie 15 proc. 
stawka obowiązuje go teraz do 
22 256 zł, a nie jak wcześniej do 
20 557 zł.

Przepisy tego rozporządzenia 
dotyczą przypadków, w których 
obowiązek podatkowy powstał 
od 13 października 2022 r., obej-
mując m.in. darowizny otrzymane 
od tego dnia, albo spadki, których 
nabycie sąd lub notariusz potwier-
dził po 12 października 2022 r.

Stan prawny na 5.01.2023 r.

Opr. Maria Szwajkiewicz

Instytut Dziedzictwa Solidar-
ności upublicznił wersję audio 
książki „Alfabet Solidarności”. 

Lekkie i  zwięzłe teksty mają 
charakter świadectw autorów. 
Najczęściej w formie felietonu 
opisują oni w rozmaitych stylach 
i konwencjach fascynującą historię 
solidarnościowej rewolucji, której 
byli świadkami i uczestnikami. Od-
krywają przed czytelnikami rów-
nież mniej znane wydarzenia. 

Książka jest napisana dla każ-
dego, ale przeznaczona szczegól-
nie dla młodego pokolenia, które 
z naturalnych powodów nie pa-
mięta historycznych i przełomo-
wych wydarzeń. 

– Coraz częściej do Polski i  do 
Gdańska – miasta, gdzie narodzi-
ła się „Solidarność” – przyjeżdżają 
młodzi ludzie z różnych stron świa-
ta. Z pewnością książka pomoże im 
zrozumieć najważniejsze wydarze-
nia i pojęcia związane z fenome-
nem Solidarności, bardzo interesu-
jąco opisane przez twórców książki 
– informuje wydawca. – Ta historia 
inspiruje nie tylko nowe pokolenia 
Polaków, ale również pokolenia 
młodych na całym świecie, którzy 
poszukują takich wartości, jak ho-
nor, ojczyzna, odpowiedzialność, 
patriotyzm, szacunek i miłość do 
bliźniego. W „Alfabecie Solidarno-

Zmiany w podatku 
od spadków i darowizn

ści” znajdziemy ciekawe felietony, 
w których przeczytamy o Solidar-
ności wprawiającej w zdumienie 
i zachwyt ludzi na całym świecie 
– o związku zawodowym i ruchu 
społecznym inspirującym obywa-
teli również innych krajów do dzia-
łania i konkretnych zmian społecz-
no-politycznych. 

Dodajmy, że w wersji drukowa-
nej książkę zamykają nowoczesne 
gra�ki „Droga ku wolności” au-
torstwa Krzysztofa Bryneckiego 
przedstawiające ważne momenty 
w powojennych dążeniach Pola-
ków do wolności. 

Pliki są dostępne TUTAJ...>>

Podczas ostatniego zebrania, 
które odbyło się w tym tygodniu, 
Rada Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” w Gdańsku przyjęła sta-
nowisko w sprawie płac w oświa-
cie w 2023 roku. 

Jak można przeczytać w doku-
mencie, Rada wyraża zaniepokoje-
nie brakiem zmian rozporządzenia 
w sprawie minimalnych stawek  
wynagrodzenia zasadniczego dla 
nauczycieli, zagwarantowania me-
chanizmu corocznej – stałej walo-
ryzacji wynagrodzeń, naliczanie 
ich od przeciętnego wynagrodze-

nia w gospodarce narodowej (co 
jest wieloletnim postulatem NSZZ 
„Solidarność”) oraz informacji or-
ganów prowadzących o kształto-
waniu się wynagrodzeń pracowni-
ków administracji i obsługi. 

Rada zwraca uwagę, że sytu-
acją skandaliczną jest fakt, iż nie 
ma podwyżek wynagrodzeń od 1 
stycznia, a płace nauczycieli po-
czątkujących nie osiągają nawet 
wynagrodzenia minimalnego. 

Pełna treść dokumentu jest 
dostępna do wglądu na naszej 
stronie internetowej www.soli-
darnosc.gda.pl/oswiata.

Sekcja Oświaty zabrała głos 
w sprawie wynagrodzeń  

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://ids1980.pl/aktualnosci/alfabet-solidarnosci-audiobook
https://solidarnosc.gda.pl/sekcje-regionalne/oswiata
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