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UOKiK kontra 
Amazon

UOKiK wszczęło postępowanie 
przeciwko �rmie Amazon. Zarzu-
ty dotyczą wprowadzania w błąd 
co do momentu zawarcia umowy 
sprzedaży, dostępności produk-
tów, terminów dostaw i upraw-
nień konsumentów, poinformował 
w środę Urząd. Spółce grozi kara 
do 10 proc. obrotu.  Prezes UOKiK 
prowadził postępowanie wyja-
śniające, w efekcie spółka otrzy-
mała zarzuty stosowania praktyk 
naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów.

Dialog spożywców
W warszawskiej siedzibie KK 

NSZZ „S” odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Krajowego Se-
kretariatu Przemysłu Spożywcze-
go NSZZ „S” z przedstawicielami 
Polskiej Federacji Producentów 
Żywności Związek Pracodawców 
(PFPŻ ZP). Tematem był apel do 
rządu o wsparcie branży spożyw-
czej w obliczu kryzysu i zapocząt-
kowanie prac nad ponadzakłado-
wym układem zbiorowym pracy.

Alarmujące dane 
W ub.r. urodziło się w Polsce 

305 tys. dzieci, o 27 tys. mniej niż 
rok wcześniej. To najgorszy wynik 
od czasów II wojny światowej – wy-
nika z najnowszych danych GUS. 
Spadek narodzin utrzymuje się  od 
2012 r. Liczba zgonów w 2022 r. wy-
niosła 448 tys. i również była niższa 
niż w poprzednim roku o 72 tys. 

Francja:  
Nie dla wieku 64

Dwie tury manifestacji i straj-
ków 19 i 31 stycznia br. przeciw 
reformie emerytalnej przetoczyły 
się przez Francję. W pierwszej tu-
rze w ogólnokrajowej akcji pro-
testacyjnej uczestniczyło ponad 
milion pracowników, a zdaniem 
związkowców w sumie było to bli-
sko 3 miliony. Przywódcy 8 central 
związkowych oceniają, że mobi-
lizacja jest coraz większa. Ekipa 
prezydenta Macrona chce, by  wiek 
emerytalny (obecnie 62 lata) został 
stopniowo podwyższony do 64 lat. 

Zmiany  
w kodeksie pracy

K r a j o w a 
Sekcja Mor-
ska Maryna-
rzy i Rybaków 
NSZZ „S” od 
lat zabiega o 
zaprzestanie 
dyskrymino-
wania mary-

narzy przez urzędy skarbowe. Źró-
dłem problemów w rozliczaniu się 
z �skusem jest błędna interpreta-
cja przepisów podatkowych przez 
urzędy skarbowe, nieuwzględnia-
jące specy�ki zawodu marynarza.

Polska nie posiada własnej �o-
ty narodowej pod polską banderą, 
zdecydowana większość z 40 tys. 
polskich marynarzy zatrudniona 
jest na statkach obcych bander. 
W rezultacie działań  Sekcji w ra-
mach Zespołu Trójstronnego ds. 
Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego 
Sejm znowelizował ustawę o PIT, 
rozszerzając zwolnienie z PIT na 
polskich marynarzy wykonują-
cych pracę na statkach morskich 
innych niż podnoszących banderę 
państwa członkowskiego UE lub 
państwa należącego do EOG. Nie-
stety, Komisja Europejska odmó-
wiła noty�kacji przepisów rozsze-
rzających zwolnienie podatkowe 
dla polskich marynarzy.  

Krajowa Sekcja Morska Mary-
narzy i Rybaków na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat kierowała do 
parlamentu i do kolejnych rzą-
dów, noty, apele, wnioski i postu-
laty w sprawie powrotu statków 
polskich armatorów pod polską 
banderę. W 1990 roku liczba stat-
ków polskich armatorów, pod 
polską banderą, wynosiła 247 
jednostek pełnomorskich (!).  Pol-
ska pozbywa się potencjalnych 
wpływów z posiadania �oty han-
dlowej i uprawiania żeglugi przez 
polskich armatorów pod polską 
banderą.  

Fragment rozmowy  
z Andrzejem Kościkiem,  

przewodniczącym Rady Krajowej 
SMMiR NSZZ „S”, która ukaże się 

w lutowym „Magazynie Solidarność” 

W rejs pod  
polską banderą

NASZYM ZDANIEM

27 stycznia br. prezydent 
Andrzej Duda podpisał ustawę 
zmieniającą kodeks pracy i wpro-
wadzającą pracę zdalną jako stałą 
formę świadczenia pracy, umoco-
waną w kodeksie pracy. Zmiany 
umożliwiają też pracodawcom 
prowadzenie w miejscu pracy 
kontroli pracowników na obec-
ność w organizmach alkoholu lub 
środków odurzających. Praca zdal-
na była przedmiotem legislacji od 
2020 roku. Kolejny etap zmian w 
prawie pracy Sejm rozpoczął 26 
stycznia br. pierwszym czytaniem 

rządowego projektu ustawy zmie-
niającej Kodeks pracy, która ma na 
celu implementację do porządku 
prawnego dwóch unijnych dyrek-
tyw osiągnięcia równości szans na 
rynku pracy i traktowania w miej-
scu pracy kobiet i mężczyzn przez 
ułatwianie rodzicom lub opieku-
nami godzenia życia zawodowe-
go z rodzinnym. 

Przy pracach nad projektem 
ustawy w ramach obowiązkowych 
konsultacji uczestniczył m.in. tym 
NSZZ „S”. 
Więcej o stanowisku „S”...>>

Sejm 26 stycznia br. przyjął usta-
wę budżetową na rok 2023. Posło-
wie odrzucili wszystkie 77 popra-
wek Senatu. Zgodnie z założeniami 
budżetu dochody państwa mają 
wynieść 604 mld 700 mln złotych, 
wydatki – 672 mld 700 mln złotych. 
De�cyt – nie więcej niż 68 mld zło-
tych. Nasze PKB szacowane na ten 
rok to 3 bln 317 mld 700 mln zł. Pol-
ska na tle innych państw unijnych 
nie ma problemów z nadmiernym 
zadłużeniem.

Budżet na 2023 r. zakłada m.in. 
zwiększenie wydatków na służ-
bę zdrowia do 6 procent PKB, 3,1 
procent PKB na obronność, wzrost 
wydatków w obszarze szkolnictwa 
wyższego i nauki, na rolnictwo, 
kulturę i ochronę dziedzictwa na-
rodowego. Są zapisane środki �-

nansowe na programy społeczne, 
takie jak Rodzina 500+ (na realiza-
cję programu w br. tra�a 40 mld
zł), „Dobry Start”, Rodzinny Kapitał 
Opiekuńczy. Prezydium KK NSZZ 
„S” w opinii do projektu ustawy 
budżetowej na rok 2023 wska-
zało w  m.in. na niezadowalający 
poziom podwyżki wynagrodzeń 
w sferze �nansów publicznych, za-
mrożenie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Propozycja 
wzrostu wynagrodzeń w państwo-
wej sferze budżetowej poniżej 
prognozowanej in�acji jest nie do
zaakceptowania. Spowoduje spa-
dek realnych wynagrodzeń wobec 
dynamiki in�acji.
O budżecie Państwa więcej w lu-
towym „Magazynie Solidarność”. 
Opinia Prezydium KK…>>

Budżet na niepewne czasy

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pierwsze-czytanie-zmian-w-kodeksie-pracy-udzial-i-opinia-nszz-solidarnosc-w-konsultacjach
https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/21730-prezydium-komisji-krajowej-nszz-solidarnosc-negatywnie-opiniuje-projekt-ustawy-budzetowej-na-2023-rok


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

4,9 procent

Spotkałem się z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, 
a także z zarządem PKP Intercity. Przekazałem informacje, że doma-
gam się znaczącej redukcji, a najlepiej powrotu do poprzednich cen 
biletów tak, żeby jednocześnie in�acja była jak najbardziej przyduszona, 
przymrożona, żeby nie nadawać dodatkowych impulsów in�acyjnych,
a z drugiej strony, żeby Polacy, obywatele, mogli jeździć wygodnie, tanio, 
komfortowo i po jak najniższych kosztach.

premier Mateusz Morawiecki 27 stycznia br.

O tyle realnie wzrósł w 2022 r. Produkt Krajowy Brutto Polski 
w porównaniu z 2021 r. – oszacował GUS. Średnioroczny wzrost cen 
towarów i usług w ub.r. wyniósł 14,4 proc., przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2022 r. wyniosło 
6653,67 zł i było o 13,0 proc. wyższe niż w 2021 r.
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Strajk NZS z 1981 roku

500+
Od 1 lutego 

br. można składać 
wnioski o przyzna-
nie świadczenia 500 
plus na nowy okres rozliczeniowy, 
który rozpocznie się 1 czerwca 
2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r. 
Wnioski drogą elektroniczną ro-
dzic lub opiekun dziecka, który 
ma numer PESEL, może składać 
przez portal Emp@tia, bankowość 
elektroniczną – jeśli bank urucho-
mił taką usługę, PUE ZUS, za po-
średnictwem bezpłatnej aplikacji 
mZUS, dostępnej na urządzenia 
mobilne (telefony komórkowe). 
Na program 500+ od 1 kwietnia 
2016 r. wydano 213 mld zł.

Świadczenie wychowawcze 
przysługuje na każde dziecko do 

Na łódzkich uczelniach strajk 
okupacyjny rozpoczął się 21 stycz-
nia 1981 r. Głównymi postulatami 
były rejestracja NZS, wprowadze-
nie autonomii uczelni w sprawach 
naukowych i dydaktycznych, 
zniesienie cenzury oraz skrócenie 
służby wojskowej studentów. Ne-
gocjacje prowadził ze strony rzą-
dowej minister nauki, szkolnictwa 
wyższego i techniki prof. Janusz 
Górski, stronie studenckiej prze-
wodziła Międzyuczelniana Komi-
sja Porozumiewawcza, powołana 
23 stycznia, m.in.: Piotr Kociołek, 
Maciej Maciejewski, Marek Perliń-

ukończenia 18 lat, niezależnie od 
osiąganych dochodów. Jeśli wnio-
skodawca logując się np. przez 
bank nie ma pro�lu na PUE ZUS,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
założy mu taki pro�l automatycz-
nie na podstawie danych poda-
nych przez klienta we wniosku.

Dla przykładu, osobie, która zło-
ży prawidłowo wypełniony wniosek 
do 30 kwietnia 2023 r. ZUS wypłaci 
świadczenie do 30 czerwca 2023 
r., w maju 2023 r. – ZUS wypłaci 
świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz 
z wyrównaniem świadczenia od 
czerwca.

ski i Wojciech Walczak. Negocjacje 
odbywały się w gmachu UŁ przy 
al. Kościuszki. Przypomnijmy, że 
Ogólnopolski Komitet Założy-
cielski NZS złożył w Sądzie Woje-
wódzkim w Warszawie wniosek 
o zarejestrowanie 20 października 
1980 r. Sąd oddalił wniosek. Roz-
grywki, polegające na przewleka-
niu rejestracji NZS, rozdrażniły śro-
dowisko studenckie.  Strajk łódzki 
zakończył się 17 lutego 1981 r., 
porozumieniem, które doprowa-
dziło do rejestracji Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów tego same-
go dnia.

Strajk NZS. Międzyuczelniana Komisja Porozumiewawcza: Piotr 
Kociołek, Maciej Maciejewski, Marek Perliński i Wojciech Walczak.

Trwa związkowa kampania 
wyborcza w NSZZ „Solidarność”. 
Niektóre organizacje związkowe 
(podstawowe jednostki organiza-
cyjne) naszego Regionu już doko-
nały wyboru.  

– Wszystkie zebrania, jakie 
zostały zaplanowane, odbyły się 
zgodnie z planem. Żadne nie zosta-
ło odwołane i to jest pozytywna in-
formacja, ale jednocześnie martwi 
fakt, że w wielu przypadkach nie 
ma jeszcze ustalonych terminów 
zebrania. Apelujemy do komisji 
o zgłaszanie terminów wyborów. 

Wybory w Regionie Gdańskim 
na kadencję 2023–2028

Czasu jest coraz 
mniej, dwa mie-
siące, więc ape-
luję o zgłaszanie 
się. Organizacje 
liczące do 104 
członków „S” 
powinny przeprowadzić wybory 
najpóźniej do 10 marca, aby można 
było wybrać w okręgach łączonych 
delegatów, którzy będą przedsta-
wicielami na WZD Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” – mówi 
Stefan Gawroński, przewodniczący 
RKW NSZZ „S”.

 Roman Kuzimski – KM NSZZ „S” Stocznia Gdynia Energomontaż Pół-
noc Gdynia 

 Krzysztof Rekowski – KM NSZZ „S” Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA 
SA

 Dariusz Rewers – KZ NSZZ „S” Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Michał Niedźwiecki – KM NSZZ „S” Pracowników Morza Bałtyckiego
 Monika Łuszcz – KZ NSZZ „S” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-

nej w Gdyni
 Tadeusz Żyłowski – KZ NSZZ „S” w Grupie Azoty „Fosfory” sp. z o.o. 
 Urszula Wojciechowska – KZ NSZZ „S” w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Sopocie 
 Joanna Lewandowska – KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Komi-

sji Krajowej, FG, KSNiO oraz SIPN „S” 
 Paweł Żbikowski – KZ NSZZ „S” w Gdańskich Usługach Komunalnych 

sp. z o.o.
 Dariusz Rostkowski – KZ NSZZ „S” Ra�nerii Gdańskiej
 Katarzyna Dzioba – KZ NSZZ „S” Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Gdańsku
 Aleksandra Lewicka – KM NSZZ „S” Szkoły Artystyczne Wybrzeża
 Jan Hiller – KZ NSZZ „S” w Komendzie Powiatowej Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Kościerzynie;
 Ireneusz Felskowski – KZ NSZZ „S” w Komendzie Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Kartuzach;
 Magdalena Baran – KZ NSZZ „S” w Nadleśnictwie Kartuzy w Burchardz-

twie;
 Aleksander Pryczkowski – KZ NSZZ „S” w SM „Kaszuby” w Kartuzach;
 Aleksandra Kubiak – KZ NSZZ „S” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 

w Gdańsku.

Związkowi liderzy na kadencję 2023–2028 (cz. 1)

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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