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Apel 
przewodniczącego

Piotr Duda zaapelował do pre-
miera w sprawie zmiany ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze. Ist-
nieje bowiem ryzyko, że do końca 
kadencji Sejmu projekt ustawy 
nie będzie rozpatrzony. Zmiany 
wpłynęły do Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów ponad dwa lata 
temu i do dziś nic się nie dzieje w 
tej sprawia. – To kwestia nie tylko 
przyszłości i rozwoju przemy-
słu wydobywczego, ale również 
bezpieczeństwa energetycznego 
i surowcowego Polski – pisze Piotr 
Duda. 

Wracamy  
do sprawy Ikei

Jak pisaliśmy już w Ibisie Zwią-
zek nie wyraził zgody na rozwią-
zanie umowy o pracę z przewod-
niczącym Komisji Zakładowej, 
a �rma i tak go zwolniła. Sprawa
ma swój ciąg dalszy, ponieważ 
tra�ła do Państwowej Inspekcji
Pracy. – W toku prowadzonej kon-
troli potwierdziły się zarzuty doty-
czące rozwiązania umowy z naru-
szeniem przepisów dotyczących 
szczególnej ochrony stosunku 
pracy – napisała PIP. – Biorąc pod 
uwagę, że doszło do popełnienia 
wykroczenia inspektor pracy nie-
zwłocznie po zakończeniu czyn-
ności kontrolnych wszczął czyn-
ności w zakresie postępowania 
wykroczeniowego. 

Problemy  
w Wielkiej Brytanii 

Od początku grudnia w Wiel-
kiej Brytanii regularnie dochodzi 
do strajków w związku z wzrasta-
jącymi kosztami życia i niskimi 
pensjami. Jak się tłumaczy rząd, 
aby utrzymać działanie kluczo-
wych usług publicznych wprowa-
dzono nowy projekt ustawy ogra-
niczający prawo do strajkowania. 
Zgodnie z tymi zapisami niektórzy 
członkowie związków zawodo-
wych będą musieli… pracować 
podczas strajków i mogą zostać 
zwolnieni za odmowę. Projekt 
spotkał się ze sprzeciwem. 
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Czekamy na emerytury stażowe 

Pod koniec minionego roku 
nastąpiło wyłączenie z sieci LO-
TOS stacji, które tra�ły do PKN
Orlen. W dniu przejęcia zostały 
wyłączone na tych stacjach syste-
my LOTOS, w tym LOTOS Biznes 
i LOTOS Navigator. Sam program 
jest natomiast kontynuowany na 
stacjach Lotos sprzedanych do 
koncernu MOL. Które to stacje? Na 
naszej stronie udostępniliśmy wy-
kaz wszystkich miejsc, gdzie nadal 
można korzystać z rabatów.

Co ważne, w związku ze zmia-
nami nie trzeba się ubiegać o nowe 
karty. Wszystkie wydane do tej pory 
są ważne i honorowane. Zniżki to 
18 groszy za litr oleju napędowego 
Dynamic oraz benzyny PB98 Dyna-

Masz kartę zniżkową? Przeczytaj

Dziesięć lat temu rozpoczęła 
się reforma emerytalna przygo-
towana przez rząd PO-PSL, która 
ustalała (docelowo) jednakowy 
wiek emerytalny dla kobiet i męż-
czyzn wynoszący 67 lat. Nieko-
rzystna dla pracowników reforma 
została wprowadzona wbrew 
obietnicom wyborczym składa-
nym przez Donalda Tuska. Według 
niektórych ekspertów właśnie to 
było elementem, który przesądził 
o późniejszej porażce wyborczej 
ówczesnej rządzącej koalicji. 

Zmiany „odkręciło”  – zgodnie 
z danym słowem – Prawo i Spra-
wiedliwość. Obecnie Związek 
oczekuje od rządu PiS realizacji 
postulatu związanego z emerytu-
rami stażowymi, zgodnie z umo-
wą zawartą pomiędzy „Solidarno-
ścią” a – wówczas - kandydatem 
na prezydenta RP Andrzejem  
Dudą w 2015 roku. NSZZ „Solidar-
ność” docenia fakt, że – inaczej 
niż poprzednicy – Prawo i Spra-
wiedliwość realizuje większość 

Główny Urząd Statystyczny po-
dał dane o bezrobociu za grudzień 
2022. Wyniosło ono 5,2 proc (812,3 
tysiąca osób) w stosunku do 5,1 
proc. miesiąc wcześniej (800,2 ty-
siąca osób). 

– Jeśli porównać poziom bezro-
bocia pod koniec 2022 roku do stanu 
z końca lutego 2020, a więc sprzed 
wybuchu epidemii COVID-19, widzi-
my, że liczba osób zarejestrowanych 
spadła o 106 tysięcy. To pokazuje, jak 

skuteczne były działania rządu chro-
niące miejsca pracy zarówno w czasie 
pandemii, jak i w związku z obecną 
sytuacją geopolityczną na świecie 
– mówi minister rodziny i polityki 
społecznej Marlena Maląg. 

Nowe dane o bezrobociu

deklarowanych wcześniej po-
stulatów, w tym np. stały wzrost 
płacy minimalnej. Ale emerytury 
stażowe wciąż czekają…

Temat wieku emerytalne-
go jest istotny zresztą nie tylko 
w Polsce. We Francji szykuje się 
podniesienie wieku emerytalnego 
z 62 do 64 lat. Według francuskich 
pracowników reforma uderzy 

mocno we wszystkich. Ponadto 
pogorszy sytuację osób, które nie 
pracowały przed przejściem na 
emeryturę i wzmocni nierówności 
pomiędzy kobietami i mężczyzna-
mi. Po ogłoszeniu planów reformy, 
wszystkie francuskie organizacje 
związkowe natychmiast spotkały 
się, aby wezwać do wspólnych, 
masowych protestów. 

mic, 12 
groszy 
za litr 
benz y-
ny PB95 
o r a z 
oleju na-
pędowe-
go ON, 7 
groszy za 
litr LPG, a 
także 15 
procent w 
myjni oraz 
po 10 procent w Cafe Punkt (ten 
element może nie być dostępny na 
części stacji franczyzowych) i przy 
kupnie oleju i płynu do spryskiwa-
czy. Dodatkowy rabat 5 gr za każdy 

litr paliwa jest naliczany na stacjach 
MOP przy autostradach i drogach 
ekspresowych.
Pełna lista stacji honorujących 
zniżki dostępna jest TUTAJ..>>

https://solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2023/01/Wykaz-stacji-honorujacych-karte-LOTOS.pdf


PROMOCJA KSIĄŻKI CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

7,3 tys. zł

Polacy, Litwini, Białorusini i Ukraińcy walczyli o zrzucenie rosyjskich kaj-
dan, o wolność i powrót własnego, niepodległego państwa.

Prezydent Andrzej Duda w 160 rocznicę 
wybuchu powstania styczniowego 

Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
w grudniu. Tym samym po raz pierwszy uśredniona płaca przekroczy-
ła kwotę 7 tysięcy złotych brutto. 
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„Solidarność”  
wygrała w sądzie

PRAWNIK WYJAŚNIA

Międzyzakładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Sądownictwa i Pro-
kuratury wygrała przed Naczel-
nym Sądem Administracyjnym 
sprawę o udostępnienie informa-
cji o wynagrodzeniach wypłaca-
nych w Prokuraturze Krajowej. 
Udostępnienie nam informacji 
o wynagrodzeniach, premiach, 
nagrodach jest szczególnie istot-
ne dla interesu publicznego, a nie 
wyłącznie wąskiej grupy pracow-
ników czy członków. 

NSA oddalił skargę kasacyjną 
Prokuratora Generalnego na wy-
rok WSA w Warszawie. 

To ważny wyrok dla wszystkich 
związków zawodowych w Polsce, 
gdyż utrzymanie poglądu Prokura-
tury Krajowej w efekcie utrącałoby 
możliwość skutecznego działania 
związanego z wpływem na kształ-
towanie wynagrodzeń w sferze �-
nansów publicznych oraz kontroli 
transparentności wydatkowania 
środków publicznych.

– Brak prawa do informacji 
o wynagrodzeniach na poziomie 
innym niż zakładowy, w praktyce 
sparaliżowałby funkcjonowanie 
związków zawodowych i ich orga-
nizacji na ponadzakładowym po-
ziomie działania – stwierdził sąd. 

Podobnie jak w latach ubie-
głych, gdy wkraczamy w okres 
rozliczeń podatkowych zwracamy 
się do członków i sympatyków 
„Solidarności” z prośbą o przeka-
zanie części zapłaconego już po-
datku dochodowego na rzecz Po-
morskiej Fundacji Edukacji i Pracy, 
organizacji założonej przez Re-
gion Gdański NSZZ „Solidarność” 
i Związek Pracodawców Forum 
Okrętowe. 

W tym roku jest to możliwość 
odpisania kwoty w wysokości 1,5 
procenta. Jeśli ideały „Solidarno-
ści” są Wam bliskie, a wychowanie 
młodzieży w tradycyjnych warto-
ściach uważacie za ważne, prosi-
my o przekazanie 1,5 procenta. 
Numer KRS to 000033712. 

Fundacja prowadzi Fundusz 
Stypendialny NSZZ „Solidarność”, 
przygotowuje programy edu-

W przepisach tarczowych przy-
jętych w związku z walką z pan-
demią koronawirusa pojawiły się 
wyższe limity zwolnień z PIT nie-
których świadczeń z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Ustawodawca w ten sposób starał 
się złagodzić negatywne skutki 
pandemii. 

Od dnia 16 maja 2022 roku 
został odwołany obowiązujący w 
Polsce stan epidemii, który został 
zastąpiony stanem zagrożenia 
epidemicznego. Wskutek tego, od 
1 stycznia 2023 roku, a niektóre 
od 1 stycznia 2024 roku zmianie 
ulegnie kwota świadczeń z tytułu 
Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych (ZFŚS), podlega-
jąca zwolnieniu z opodatkowania.
Oznacza to, że 2023 roku niektóre 
świadczenia z ZFŚS będą mogły 
jeszcze korzystać ze zwiększone-
go limitu.

Przykładowo, w latach 2020-
-2023 limit zwolnienia świadczeń 
dla pracownika �nansowanych
z ZFŚS został podniesiony z 1000 
zł na 2000 zł. Zwolnieniu podlega-

ją zarówno świadczenia rzeczowe, 
jak i pieniężne, otrzymane przez 
pracownika w związku z �nan-
sowaniem działalności socjalnej. 
„Stary” niższy limit powróci dopie-
ro w 2024roku.

Od 1 stycznia 2023 roku ule-
gnie natomiast obniżeniu wartość 
zapomóg losowych uzyskiwanych 
z zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych lub z funduszy 
związków zawodowych. Limit 
zwolnienia podniesiony z 6000 zł 
na 10000 zł obowiązuje bowiem 
jedynie do końca roku kalendarzo-
wego, w którym odwołany został 
stan epidemii (tj. do 31 grudnia 
2022 r.).

Do�nansowanie do obozów
i kolonii dla dziecka pracownika 
w latach obowiązywania stanu 
epidemii był podniesiony z kwo-
ty 2000zł. do kwoty 3000 złotych. 
Jeszcze w 2023 r. wyższy limit bę-
dzie obowiązywał, natomiast od 
1 stycznia 2024 r. powróci do po-
ziomu 2000 zł.
Stan prawny na 25.01.2023 r.

Maria Szwajkiewicz

W najbliższy piątek, 27 stycznia 
IPN zaprasza na spotkanie promo-
cyjne książki „Dopaść Morawiec-
kiego. Życie doczesne i wieczne 
Kornela buntownika”.

Kornel Morawiecki pochodził 
z rodziny o tradycjach niepodle-
głościowych, wychował się wśród 
żołnierzy Armii Krajowej. Praco-
wał jako wykładowca akademicki, 
działał w opozycji. Po wprowadze-
niu stanu wojennego stworzył or-
ganizację konspiracyjną bijącą się 
o niepodległość Polski i obalenie 
narzuconego jej ustroju komuni-
stycznego. Solidarność Walcząca 
skupiała tysiące ludzi, podobnie 
jak on gotowych do wytrwałej 
działalności i poniesienia o�ar,
wydawała ponad sto tytułów pra-
sy podziemnej, nadawała audycje 
niezależnych stacji radiowych, or-
ganizowała demonstracje, niosła 
pomoc prześladowanym.

W związku ze swoją aktyw-
nością Kornel Morawiecki musiał 
ukrywać się sześć lat, a po aresz-
towaniu w 1988 r. podstępem wy-
muszono na nim decyzję o opusz-

O twórcy Solidarności 
Walczącej

Kornel Morawiecki, Sala BHP, 
Gdańsk, sierpień 2016 rok.

czeniu Polski. Był inwigilowany 
przez Służbę Bezpieczeństwa. W 
wolnej Polsce przez długi czas spo-
tykał się z marginalizacją ze strony 
części środowisk politycznych. 
Dopiero w ostatnich latach życia 
zyskał uznanie i w godny sposób 
upamiętniono jego zasługi. 

Piątkowe spotkanie odbędzie 
się w Hotelu Hilton Gdańsk (ul. 
Targ Rybny) o godzinie 17. Popro-
wadzi je dr Jan Hlebowicz z Od-
działowego Biura Badań Histo-
rycznych IPN w Gdańsku. Wstęp 
jest wolny. 

Wesprzyj Pomorską 
Fundację Edukacji i Pracy

Zakończenie stanu epidemii 
a świadczenia z ZFŚS 

kacyjne dla młodzieży, pomaga 
emerytowanym członkom Związ-
ku prowadzić aktywne życie, 
troszczy się o pamięć i historię Pol-
ski. Jeśli chcesz wesprzeć te dzia-
łania i pomóc, możesz to zrobić 
poprzez przekazanie 1,5 procenta 
podatku. 

Zebrane środki zostaną przeka-
zane na Fundusz Stypendialny, pro-
gram edukacyjny dla uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Grudnia ’70 oraz program rozwojo-
wy dla związkowych seniorów. 

Więcej o działalności znajdzie-
cie na stronie internetowej www.
pomorskafundacja.org.pl. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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