
SKRÓTEM

iBiS NSZZ

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

7 (623)
15 LUTEGO 2023

„Lekcja: Enter”
Gdańska sekcja oświaty i Insty-

tut Doskonalenia Nauczycieli NSZZ 
„S” zapraszają do zgłoszenia szkół 
z woj. pomorskiego na bezpłatne 
szkolenia w ramach projektu „Lek-
cja:Enter”. To ogólnopolski projekt 
dla nauczycieli podnoszący kom-
petencje z zakresu technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych TIK, 
rekomendowany przez MEiN.

Więcej...>>

Osłona przedłużona
Przedłużony został o rok, do 31 

grudnia 2023 r., termin wypłat do-
datków osłonowych przez samo-
rządy. Gminy będą wypłacać do-
datki osłonowe. Dodatek to forma 
wsparcia dla mniej zamożnych, 
dla tych, którzy najbardziej odczu-
wają skutki in�acji. Jest to element
rządowej Tarczy Antyin�acyjnej,
który ma zniwelować rosnące 
ceny energii, gazu i żywności. 

Recesja techniczna?
W IV kwartale ub.r. polski PKB 

spadł o 2,4 proc. w porównaniu 
z kwartałem III i był wyższy (po 
„oczyszczeniu” z czynników sezo-
nowych) o 0,3 proc. licząc rok do 
roku – wynika z najnowszych da-
nych GUS. Jeśli I kwartał br. będzie 
na „minusie” znajdziemy w tzw. 
technicznej recesji (gdy PKB maleje 
w dwóch kwartałach z rzędu), któ-
ra byłoby złym prognostykiem dla 
światowych instytucji �nansowych
skupujących dług państwowy.  

Więcej…>>

Urlop opiekuńczy, 
ale…

Eksperci KK NSZZ „S” mają za-
strzeżenia do bezpłatnego pię-
ciodniowego urlopu opiekuńcze-
go, który przewiduje nowelizacja 
kodeksu pracy.  Urlop bezpłatny 
będzie zniechęcać pracowników 
do korzystania z tego uprawnie-
nia. Pracownicy, aby nie stracić 
dochodu, będą w pierwszej ko-
lejności korzystać ze zwolnienia 
lekarskiego i prawa do zasiłku 
opiekuńczego oraz z urlopu wy-
poczynkowego.  

Więcej…>>

Wchodzi 
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Od 21 lutego br. wejdą w ży-
cie zmiany w kodeksie pracy 
– w pierwszej kolejności przepisy 
o prewencyjnej kontroli trzeźwo-
ści. Jej zasady trzeba ustalić w ak-
cie wewnątrzzakładowym. Praco-
dawca będzie mógł wprowadzić 
kontrolę pracowników także na 
obecność narkotyków. Pozostałe 
kodeksowe regulacje, dotyczące 
pracy zdalnej, zaczną obowiązy-
wać od 7 kwietnia br.

Nowelizacja kodeksu pracy 
została podpisana 27 stycznia 
2023 r. przez Prezydenta RP, a 6 
lutego br. opublikowana w Dzien-
niku Ustaw. Wprowadza ona pracę 
zdalną jako stałą formę świadcze-

Od 15 lutego br. w systemie 
Twój e-PIT powinno być 24 mln 
przygotowanych przez skarbówkę 
zeznań podatkowych za 2022 r. 
Wypełnione przez skarbówkę w 

Region Gdański NSZZ „S” zaprasza przedstawicie-
li organizacji związkowych na konferencję „Dialog 
społeczny w czasach kryzysu”, zorganizowaną w 
ramach projektu „Dialog społeczny kluczem do roz-
woju”, �nansowanego z Funduszy Norweskich. Pa-
tronat Honorowy objął Prezydent RP Andrzej Duda. 
Funkcjonowanie dialogu społecznego przedstawią 
Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główna Inspektor Pra-
cy, Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, Adam 
Ruszkowski, prezes Remontowa Holding SA i dr hab. 
Łukasz Pisarczyk, prof. UW, specjalista prawa pracy. 

Konferencji towarzyszyć będzie spotkanie 
organizacji związkowych Regionu Gdańskiego, 

podczas którego zostaną wręczone wyróżnienia 
za aktywność związkową. Ponadto zapraszamy do 
skorzystania z cateringu i wysłuchania koncertu 
warszawskiego zespołu Ferajna z Hoovera.

Wydarzenie rozpocznie się w czwartek 9 marca 
br. o godz. 16 w Muzeum II Wojny Światowej, (Plac 
Bartoszewskiego 1, Gdańsk, poziom: -3). Zgłoszenia 
do udziału w konferencji: Sekretariat ZRG NSZZ „S” 
(Wały Piastowskie 24, Gdańsk, pokój 107), tel. 308 
43 52 lub 301 88 54 lub e-mailowo: prezydium@so-
lidarnosc.gda.pl.  

Więcej…>>

nia pracy, umocowaną w kodeksie 
pracy. Pracą zdalną jest określone 
całkowite lub częściowe wyko-
nywanie obowiązków w miejscu 
wskazanym przez pracownika 
i każdorazowo uzgodnionym 
z pracodawcą, z wykorzystaniem 
środków bezpośredniego po-
rozumiewania się na odległość. 

Jest też możliwość wykonywania 
pracy zdalnej na polecenie pra-
codawcy w sytuacjach wyjątko-
wych, w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego 
albo epidemii. Pracownik będzie 
też mógł wnosić  o wykonywanie 
obowiązków na odległość przez 
24 dni w roku. Więcej…>>

Rozlicz PIT systemie Twój e-PIT zeznanie wy-
starczy zaakceptować. Gdy nie 
zrobimy nic wtedy �skus uzna, że
zeznanie zostało złożone 2 maja 
br. (ostatni dzień rozliczenia). Le-
piej zawsze spojrzeć do wyliczeń 
skarbówki i sprawdzić, czy wszyst-
ko jest w nich ujęte, szczególnie, 
gdy mamy prawo do ulg i prefe-
rencji. 

Zaczyna się rozliczenie pierw-
szego roku z Polskim Ładem. Po-
datników czekają niespodzianki, 
gdyż zasady rozliczeń zmieniały 
się w ub.r. Na początku 2022 r. 
płatnicy mieli obowiązek „po-
dwójnego” liczenia zaliczek (chyba 
że podatnik z tego zrezygnował), 

czyli przeliczania wynagrodzeń 
według bieżących zasad oraz 
przepisów z 2021 r. Była ulga dla 
klasy średniej, obliczana według 
skomplikowanych wzorów. W po-
łowie roku zmieniła się stawka PIT 
w pierwszym progu skali (z 17 do 
12 proc. dla zarabiających do 120 
tys. zł brutto rocznie). Pamiętajmy, 
że w PIT–11 pracodawca wykazał 
sumę składek na zawiązek zawo-
dowy. Z tego tytułu można odli-
czyć od dochodu do 500 zł.  

Ministerstwo Finansów za-
pewnia, że mniej osób będzie 
dopłacać podatek dochodowy niż 
w poprzednich latach i dopłaci nie 
2 mln a 1,2 mln podatników. 

Dialog w czasie kryzysu

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/konferencja-dialog-spoleczny-w-czasach-kryzysu
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sejm-uchwalil-praca-zdalna-na-stale-w-kodeksie-pracy
https://solidarnosc.gda.pl/sekcje-regionalne/oswiata/idn-nowoczesne-technologie-w-edukacji-czyli-lekcjaenter
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dane-gus-o-pkb-kwartalny-spadek-o-24-proc-w-czwartym-kwartale-ub-r
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/26-stycznia-br-pierwsze-czytanie-ustawy-przyznajacej-rodzicom-dodatkowe-uprawnienia


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

12 lat

Państwami małymi są te, które zmuszone są ograniczać się do obrony bez-
pośrednich interesów, które i w ich zakresie są od wielkich państw zależne, 
które są wciągane w orbitę jednego z wielkich państw i, przy formalnej nie-
zawisłości, mają nad sobą zwierzchnią władzę.

Roman Dmowski 

Tyle czasu nam pozostaje, by w UE mieć prawo do rejestracji nowych aut spa-
linowych. Od 2035  r. wg porozumienia Komisji Europejskiej, Rady UE oraz 
Europarlamentu o emisji CO2 nie kupimy w żadnym z państw UE nowego 
samochodu z napędem spalinowym, a nawet hybrydowym.  
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Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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WYDARZYŁO SIĘ

Ciepło na 40 procent

„Solidarność”  
z ofiarami kataklizmu

1942

 – Z wielkim smutkiem przy-
jęliśmy wiadomość o tragicznym 
trzęsieniu ziemi, które spowo-
dowało ogromne zniszczenia 
i w którym zginęło tysiące osób w 
Waszym kraju. NSZZ „Solidarność” 
pragnie wyrazić swój smutek i so-
lidarność z Turcją, jej obywatelami 
i pracownikami. Członkowie NSZZ 
„Solidarność” są wśród polskich 
strażaków, którzy przybyli do 
Turcji, i starają się uratować jak 
najwięcej istnień ludzkich. Nasze 

myśli są z tymi, którzy zostali ranni 
lub zostali pozbawieni domu oraz 
z rodzinami o�ar. – napisał Piotr
Duda, przewodniczący KK NSZZ 
„Solidarność” do liderów turec-
kich związków zawodowych KESK, 
DİSK, HAK-IŞ oraz TÜRK-IS..

Trzęsienia ziemi w poniedziałek 
6 lutego br. nad ranem nawiedziły 
południowo-wschodnią Turcję 
i północno-zachodnią Syrię. W ich 
wyniku zginęło co najmniej 39 ty-
sięcy osób.  
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Prezydent Andrzej Duda podpisał 
nowelizację ustawy wprowadzającą 
mechanizm, ograniczający podwyż-
ki cen ciepła dla odbiorców – wzrost 
cen dostarczania ciepła systemowe-
go i innych opłat nałożonych na od-
biorcę nie może przekroczyć 40 proc. 
w porównaniu do stawek z 30 wrze-
śnia ub.r. Dotyczy to dostawy ciepła 
do gospodarstw domowych, szpitali, 
przedszkoli, szkół, DPS–ów, wspól-
not i spółdzielni mieszkaniowych. 
To narzędzie ochrony odbiorców 
będzie stosowane od 1 marca do 31 

grudnia 2023 r. Jeśli podwyżka cen 
ciepła przekroczy limit odbiorca nie 
zostanie obciążony kosztami prze-
kraczającymi próg 40 proc., a �rmy
energetyczne otrzymają  stosowne 
wyrównanie. 

Nowe przepisy to uszczelnienie 
limitu kwotowego, zakładającego, 
że cena ciepła nie może przekro-
czyć 150 zł za GJ za gaz i 103 zł za 
GJ w przypadku pozostałych źró-
deł. Prezes URE musi teraz wska-
zać ceny maksymalne.  

Więcej…>>

Przysięga batalionu 27 Wołyńskiej Dywizji 
AK, Kowel, marzec 1944 r.

Członkowie Porozumienia 
Urzędów Wojewódzkich NSZZ 
„S”, czyli organizacji związkowych 
działających w administracji pu-
blicznej 3 lutego br. spotkali się 
w Warszawie, aby podsumować 
działania podejmowane w 2022 r.  
Przypomnijmy, że w Sali BHP 
w Gdańsku 24 czerwca ub.r. odby-
ło się spotkanie przedstawicieli or-
ganizacji NSZZ „Solidarność”, dzia-
łających w kilkunastu urzędach 
wojewódzkich. 28 czerwca ub.r. 
delegaci związkowców z Gdańska, 
Łodzi, Olsztyna i Rzeszowa prze-
kazali Pawłowi Szefernakerowi, 
wiceministrowi MSWiA pismo, do-
magając się podwyżek dla pracow-

ników urzędów oraz systemowych 
zmian w kształtowaniu wynagro-
dzeń. W ślad za tym wojewodowie 
dostali z resortu dyspozycje o wy-
płatach 300–700 zł na pracownika 
od 1 lipca ub.r. 

– Związkowcy ponowili 
w MSWiA postulaty podwyższe-
nia – od 1 stycznia 2023 r., kwoty 
bazowej o 20 proc. pracownikom 
w służbie cywilnej, jak i urzędni-
kom poza tą służbą oraz wprowa-
dzenia systemowych gwarancji 
wzrostu kwoty bazowej minimum 
o współczynnik in�acji – poinfor-
mowała nas Krystyna Miąskow-
ska, przewodnicząca KM NSZZ „S” 
przy PUW.   

Urzędnik ma swoją godność

Spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych pracowników 
urzędów wojewódzkich NSZZ „Solidarność”.

14 lutego 1942 
r. na mocy rozkazu 
Naczelnego Wodza 
Polskich Sił Zbrojnych 
gen. Władysława Si-
korskiego powołana 
została Armia Krajowa, 
następczyni Służby 
Zwycięstwu Polski 
i Związku Walki Zbroj-
nej. Pierwszym Do-
wódcą AK został ge-
nerał Stefan Rowecki 
„Grot” – przedwojenny 
o�cer, uczestnik walk z bolszewi-
kami w 1920 r. Doprowadził on do 
powołania „Wachlarza” i scalenia 
głównych odłamów konspiracyj-
nych. Wydany przez agentów Ge-
stapo ulokowanych w AK – aresz-
towany 30 czerwca 1943 r., wojny 
nie przeżył. Został zamordowany 
w KL Sachsenhausen o świcie 2 
sierpnia 1944 r. Na jego cześć ka-
rabinek automatyczny nosi nazwę 
„Grot”. Kolejnymi dowódcami AK 
byli Tadeusz Komorowski „Bór” (do 
2 października 1944 r.) i Leopold 
Okulicki „Niedźwiadek” (do 19 
stycznia 1945 r.).  

Największe „leśne” partyzanc-
kie zgrupowania AK to Grupa 
Kampinos, „Na Wykusie” (Góry 
Świętokrzyskie), Zgrupowanie 

Wichrem chwały w historię 
popłyniesz, Armio Krajowa

Stołpeckie, 27 Wołyńska Dywizja 
AK (od 15 stycznia 1944 r.). Dy-
wersję i akcje specjalne prowa-
dziły Związek Odwetu, „Wachlarz” 
i Kierownictwo Dywersji „Kedyw”. 
AK to 380 tysięcy zaprzysiężonych 
żołnierzy, z czego pod bronią było 
około 50 tysięcy.  Jesienią 1944 r. 
większa część Polski w granicach 
z 1939 r. była zajęta przez przeta-
czający się walec Armii Czerwonej. 
Represje wobec żołnierzy AK rosły. 
Przed nimi otworzyły się obozy 
NKWD: Majdanek, Rembertów, Ja-
worzno, Miedniki. Wielu nie ujaw-
niło się („Łupaszka”, „Huzar”, „War-
szyc”, „Zapora”, Okręg Białostocki 
AK) lub powróciło do konspiracji.

Więcej…>>
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/obiorcy-ciepla-odetchna-na-40-procent
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/piesn-cie-wezmie-legenda-przechowa-wichrem-chwaly-w-historie-poplyniesz-armio-krajowa
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