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Kraków

W lutym kończymy wybory w komisjach

Zebranie przewodniczących z 30 stycznia 2023 r.

Poniedziałkowe zebranie poprowadził przew. Roman Wątkowski,
który zdał relacje z dotychczasowego przebiegu negocjacji płaco-
wych w AMP. Obecni na spotkaniu zapoznali się z dotychczasowymi
propozycjami przedłożonymi zarówno przez stronę pracodawcy, jak i
stronę związkową. Następnie swoje opinie na ten temat wyrazili prze-
wodniczący „Solidarności” z poszczególnych komórek organizacyj-
nych. Zdaniem wszystkich zabierających głos proponowana przez
pracodawcę kwota podwyżki płac zasadniczej jest za niska i nie do
przyjęcia. Zgodnie podkreślono, że w pierwszej kolejności negocju-
jący powinni skoncentrować się na wzroście płacy zasadniczej, a
dopiero potem na tak zwanych dodatkach. Po wymianie zdań Roman
Wątkowski odczytał stanowisko organizacji związkowych (treść
obok), jakie skierowano do prezesa Zarządu AMP S.A.Sanjay Sa-
maddara oraz dyrektora generalnego Frederika Van De Velde, w któ-
rym związkowcy z AMP zwracają się z prośbą o przyłączenie najwyż-
szych władz Spółki do negocjacji, by przełamać impas. Przez cały czas
trwania negocjacji strona pracodawcy niezmiennie deklaruje wolę osią-
gnięcia porozumienia tak by podwyżki zostały wypłacone pracowni-
kom z wynagrodzeniem za styczeń br. Związki zawodowe uważają, że
jeżeli HR chce zakończyć negocjacje w założonym czasie to musi
wykazać się bardziej elastycznym podejściem do rozmów. Oznacza to
radykalne zbliżenie stanowisk obu stron.

Przygotowania do uroczystości 35-lecia strajków kwietniowo-ma-
jowych omawiane były w dalszej części zebrania. Przewodniczący
KRH opowiedział o przebiegu dotychczasowych spotkań Komitetu
Organizacyjnego rocznicowych obchodów. Poszczególni członkowie
Komitetu przyjęli na siebie konkretne zadania, które składają się na
program uroczystości. Trzeba wiedzieć, że jest to duże i skompliko-
wane przedsięwzięcie, chociażby z uwagi na bogaty program rozłożo-
ny na kilka dni. Uzyskanie zgody na wejście w skład Komitetu Hono-
rowego WIOSNY SOLIDARNOŚCI ̀ 88 od osób z najwyższych władz
państwowych i samorządowych oraz na objęcie przez prezydenta RP
Andrzeja Dudę honorowego patronatu nad całym przedsięwzięciem
wymaga spełnienia wielu kryteriów. Reasumując, przed Komitetem
Organizacyjnym jest jeszcze bardzo dużo pracy.

Dzień Kobiet zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku hutnicza Soli-
darność przygotowuje na ten dzień prezenty dla naszych pań. Wy-
maga to weryfikacji list członkiń Związku w poszczególnych Komi-
sjach Oddziałowych. Do dnia 8 lutego poszczególni przewodniczący
zobowiązani są przedłożyć w KRH spis członkiń Związku wg stanu
na dzień 31 stycznia 2023 r.

Wybory w komisjach oddziałowych zbliżają się ku końcowi. Nowo
wybranym delegatom przypominamy, że WZD MOZ NSZZ „Solidar-
ność” AMP oddział Kraków odbędzie się w dniu 9 marca. Obecność
obowiązkowa! Pisemne zaproszenia na Walne Zebranie dla każdego
z wybranych delegatów zostaną wysłane po zakończeniu wyborów
w komisjach oddziałowych.

Stanowisko Organizacji Związkowych
dotyczy: wzrostu miesiecznych wynagrodzeń za pracę

Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w 2023 roku.

Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A.
wyrażają niezadowolenie i oburzenie z dotychczasowego prze-
biegu negocjacji wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pra-
cę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w 2023 roku.

Uważamy, że Strona Pracodawcy od początku prowa-
dziła ww. rozmowy w złej wierze i bez poszanowania słusz-
nych interesów Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.,
między innymi poprzez przedstawianie swoich stanowisk
negocjacyjnych na bardzo niskim poziomie, całkowicie
oderwanym od polskich realiów gospodarczych oraz sy-
tuacji na ogólnopolskim i lokalnym rynku pracy. Obecne
propozycje płacowe Strony Pracodawcy na poziomie ok.
6% wobec bardzo wysokiego średniorocznego wskaźnika
inflacji za 2022 rok (wg GUS - 14,4%) i prognozowanego na
2023 rok (ok. 13%) daleko odbiegają od oczekiwań Pra-
cowników, ponieważ w kolejnym roku nie zrekompensują
drastycznego wzrostu kosztów utrzymania rodzin pracow-
niczych. Zwracamy uwagę, iż wielu Pracowników - zgod-
nie z ich deklaracjami - uzależnia dalszą pracę w Arcelor-
Mittal Poland S.A.od efektu prowadzonych rokowań w
zakresie wzrostu płac, co przy obecnych brakach kadro-
wych i problemach z rekrutacją pracowników na istniejące
wakaty może spowodować dodatkowe zagrożenie w sfe-
rze bezpieczeństwa i przerwy w produkcji.

Ostatnie spotkania, podczas których miał nastąpić „prze-
łom”, zbliżenie stanowisk i zawarcie porozumienia - nie przy-
niosły porządanego efektu, a wręcz przeciwnie - spowodo-
wały podjęcie decyzji przez Stronę Związkową o przerwaniu
negocjacji płacowych przede wszystkim z powodu propo-
zycji płacowych Strony Pracodawcy na żenująco niskim
poziomie.

Mając na uwadze bardzo napiętą sytuację społeczną w
ArcelorMittal Poland S.A., spowodowaną przede wszyst-
kim dotychczasową nieodpowiedzialną postawą negocja-
cyjną Przedstawicieli Pracodawcy oraz wobec powstałego z
winy Pracodawcy impasu w negocjacjach płacowych,

Organizacje Związkowe oczekują od Strony Pracodaw-
cy niezwłocznego przedstawienia propozycji wzrostu mie-
sięcznych wynagrodzeń pracowniczych w 2023 roku na
poziomie dostosowanym do polskich realiów gospodarczych
i konkurencyjności na rynku pracy oraz apelują do Pana
Prezesa o osobiste zaangażowanie w rokowania płacowe i
przełamanie obecnego impasu w tych rozmowach.

Powyższe stanowisko podpisały wszystkie organizacje
związkowe (13) będące Stronami ZUZP oraz jedną orga-
nizację nie będącą Stroną ZUZP.
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Na przestrzeni tego roku niedziele handlowe rozłożone zostały
wyjątkowo nierównomiernie. Pierwszą tegoroczną handlową nie-
dzielą była miniona niedziela 29 stycznia, natomiast kolejna wy-
pada dopiero 2 kwietnia, na tydzień przed świętami wielkanoc-
nymi.  Pod koniec tego samego miesiąca tj. w niedzielę 30 kwiet-
nia będziemy mogli robić zakupy przed czekającym nas długim
weekendem majowym. Do końca 2023 czekają nas jeszcze cztery
niedziele handlowe i są to następujące dni:  25 czerwca, 27 sierp-
nia, 17 grudnia i 24 grudnia.

Zimowa wycieczka do Szczyrku
W dniach 28 – 29 stycznia br. pracownicy BWZ, BTL i PED wraz

z rodzinami wzięli udział w tradycyjnym kuligu w pięknym i ośnieżo-
nym o tej porze Szczyrku.

Przez cały tydzień uczestnicy wyjazdu spoglądali w niebo i śle-
dzili prognozy czy będzie odpowiednia pogoda. Aura okazała się
łaskawa, lekki mróz, białe ośnieżone góry i wspaniałe zimowe słoń-
ce wynagrodziły czas oczekiwania na wyjazd.

Wyruszyliśmy o godzinie 7.30 z parkingu SOL-HUT. Około go-
dziny 10.00 dotarliśmy do pierwszego etapu naszej wycieczki to
znaczy do Koniakowa, gdzie w dwóch grupach zwiedzaliśmy Mu-
zeum Koronek. Wszyscy uczestnicy byli pod wielkim wrażeniem
tego co tam zobaczyli, tym bardziej że właścicielka muzeum opowia-
dała z taką pasją, że słuchać i podziwiać okazy można było jeszcze
bardzo długo. Na koniec zwiedzający mogli zakupić koronki oraz
różne regionalne pamiątki. Niestety,  czas gonił i musieliśmy wyru-
szyć w kierunku Szczyrku, gdzie czekał na nas obiad.

Po zakwaterowaniu i obiedzie czekała nas główna atrakcja dnia
jaką był kulig.  Ze względu na dużą grupę uczestników kulig podzie-
lono na dwie tury. Po zakończeniu każdej z nich, na uczestników
czekała gorąca herbata i pajda chleba ze smalcem. Udana sanna
zakończyła się około godz. 19.00. Wszyscy byli zmarznięci ale szczę-
śliwi i zadowoleni. To nie był koniec atrakcji w tym dniu, gdyż za
niedługo czekała na nich uroczysta kolacja i  zabawa z DJ. Gorące
tańce trwały  do godziny 3.00. Przez większość czasu parkiet był
pełen bawiących się par.

Niedziela przywitała nas mrozem, ale i przepięknym słońcem, co
sprzyjało spacerom po okolicy. Po obiedzie, który był ostatnim punk-
tem wycieczki, wyruszyliśmy w drogę powrotną do Krakowa, gdzie
dotarliśmy około 16.30.

Na zakończenie pragnę podziękować całej grupie za stworzenie
miłej atmosfery i wspólnie spędzony czas.

Wyjazd był zorganizowany przez NSZZ ,,Solidarność” i NSZZ
Pracowników. Tą drogą dziękuję również kolegom Mirosławowi Kop-
ciowi i Pawłowi Orłowi (PED) za pomoc w organizacji wyjazdu.

                                                                                            Cz. Bujak

 Niedziele handlowe w 2023 r.

Podstawę do określenia ulgowych usług i świadczeń sta-
nowi średniomiesięczny dochód przypadający na osobę w
rodzinie, który zawiera pełną wysokość dochodów (bez wzglę-
du na tytuł i źródło ich otrzymywania) wszystkich członków
danej rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domo-
we. Uprawniona osoba przed złożeniem wniosku jest zobo-
wiązana dostarczyć - do obsługującego Fundusz – „Informa-
cję o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal
Poland S.A.” W informacji należy podać średniomiesięczne
dochody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie
tej informacji, obliczone wg zasad ujętych w § 8. Dochody
podane w informacji są ważne przez okres 12 miesięcy od  ich
złożenia, ale nie dłużej niż do 31.12.2023 r.

W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej / finansowej mają-
cej wpływ na średni dochód w rodzinie  i wysokość dofinan-
sowania lub refundacji wg zasad Regulaminu, osoba upraw-
niona ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych ujętych
w informacji. Jeśli osoba uprawniona nie złoży Informacji o
dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS może korzystać ze
świadczeń z ZFŚS bez dofinansowania.

Świadczenia przyznane osobom uprawnionym podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
lub zwolnieniu z tego podatku – stosownie do postanowień
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia
26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 roku nr 14, poz.176 - tekst jedno-
lity z późniejszymi zmianami). (§ 7)

Świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z
dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(tzw. 500+) należy wykazać w „Informacji o dochodach w
rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.” w
pozycji „inne średniomiesięczne dochody w rodzinie” (§ 8).

 Wprowadza się kwotowy limit świadczeń przypadający na
osobę uprawnioną do świadczeń, zawierający świadczenia
na rzecz uprawnionych członków jej rodziny, w postaci łącznej
maksymalnej w 2023 r. wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS.

Do powyższego limitu kwotowego zaliczane są świadczenia:
a) wypoczynek urlopowy pracowników - § 12 Regulaminu,
b) wypoczynek po pracy - § 14 Regulaminu,
Wyżej wymieniony limit jest zróżnicowany i zależny od do-

chodu (tabela poniżej). Oznacza to, że w przypadku wnio-
skowania o świadczenie z ZFŚS, którego realizacja spowodo-
wałaby przekroczenie ww. limitu, należy rozumieć, że realiza-
cja tego świadczenia będzie niższa tj. do kwoty limitu.

Łączna maksymalna wysokość dopłat i dofinansowań

 Regulamin ZFŚS - o tym pamiętaj!

Wysokość dochodu
na osobę w rodzinie
(w złotych)

Łącznie na pracownika
i zawiera osoby uprawnione
w rodzinie (w złotych)

Lp.

1.

2.

3.

4.

do  1.500,00

od  1.500,01
do  2.300,00

od  2.300,01
do  3.200,00

od  3.200,01
do  5.500,00

950,00

3.350,00

2.150,00

1.550,00
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NSZZ „Solidarność”
– najskuteczniejszy związek zawodowy w Polsce
Ucywilizowanie rynku pracy i zamówień publicznych, powołanie

RDS-u, przywrócenie niższego wieku emerytalnego, dynamiczny
wzrost minimalnego wynagrodzenia czy ulga z tytułu wpłaconych
składek na związki zawodowe – to tylko niektóre z przykładów świad-
czących o skuteczności NSZZ „Solidarność” - czytamy na stronie
Tygodnika”Solidarność”. Miażdżąca większość z nich została wpro-
wadzona dzięki dialogowi i poważnemu traktowaniu przez rząd part-
nerów społecznych. Jednak nie zawsze tak było.

Obrona interesów społeczno-ekonomicznych pracowników to
podstawowe zadanie każdego związku zawodowego. W przypadku
Solidarności najważniejsze z nich określone są w uchwale progra-
mowej przyjmowanej przez delegatów Krajowego Zjazdu Delega-
tów. Jednak trzeba mieć na uwadze to, że związek zawodowy Solidar-
ność nie powstał wczoraj, lecz ma bogatą historię. Jej konsekwencją
jest misja, której najbardziej konkretny fundament stanowią postu-
laty z sierpnia 1980 roku. Dlatego też związkowcy z „S” przywiązują
dużą wagę do programu ukierunkowanego na poprawienie losu pra-
cownika, zapewnienie mu godnej płacy, warunków pracy i stabilne-
go zatrudnienia. W ostatnich latach realizacja postulatów zgłasza-
nych przez NSZZ „Solidarność” znacznie przyspieszyła. Skutecz-
ność „S” była zasługą zarówno wytężonej, codziennej pracy związ-
kowej, jak również lepszego, choć czasem trudnego, dialogu spo-
łecznego z rządem Zjednoczonej Prawicy. (...)

Podstawową instytucją służącą prowadzeniu dialogu społeczne-
go w Polsce była powołana w 1994 roku Trójstronna Komisja ds.
Społeczno-Gospodarczych, zwana w skrócie Komisją Trójstronną.
W 2013 roku Solidarność zdecydowała opuścić tę instytucję, argu-
mentując, że dialog w jej ramach jest pozorowany, równocześnie
domagając się wycofania ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy. (...)

Następnie z inicjatywy „Solidarności” powstał projekt nowej in-
stytucji dialogu społecznego – Rady Dialogu Społecznego (RDS).
Po negocjacjach z pracodawcami i pozostałymi centralami związko-
wymi została ona przyjęta przez parlament i powołana przez Prezy-
denta RP w październiku 2015 roku. (...)

O skuteczności związku zawodowego świadczą przede wszystkim
sukcesy w reformowaniu rynku pracy. Na tym polu NSZZ „Solidar-
ność” wynegocjował w rozmowach z rządem szereg korzystnych
dla pracowników zmian w przepisach. Dzięki staraniom Związku od
września 2016 roku udało się zlikwidować tzw. syndrom pierwszej
dniówki. Przepisy nakładały bowiem na pracodawcę obowiązek pod-
pisania z pracownikiem umowy przed dopuszczeniem go do pracy.

NSZZ „Solidarność” udało się także wyłączyć z wymiaru płacy
minimalnej najpierw dodatek nocny w 2017 roku, a potem dodatek
stażowy od 2020 roku. Aktualnie Związek zabiega o wyłączenie do-
datku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie
uciążliwych lub niebezpiecznych z płacy minimalnej. (...)

Komisja ustaliła, że w zakresie pożyczek na cele mieszkaniowe
(§ 18) wyznacza się termin składania wniosków przez pracowni-
ków w przypadku pożyczek na:

a) zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub
mieszkania), w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki – na
bieżąco,

b) remont lub modernizację mieszkania/domu – na bieżąco,
c) częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego

w mieszkaniu/domu – na bieżąco.
Decyzja TKŚS dotycząca przyznania pożyczek będzie podejmo-

wana na bieżąco w miarę posiadania środków. B. Suder

O czym piszą związkowe media

Wzrost wynagrodzeń w grupie najsłabiej wynagradzanych
Polaków to kolejny punkt świadczący o skuteczności związ-
ku zawodowego. W tej sprawie należy przypomnieć, że w
2011 roku NSZZ „Solidarności” zebrał 350 tys. podpisów
pod obywatelskim projektem ustawy o płacy minimalnej. Pro-
jekt miał na celu powiązanie minimalnego wynagrodzenia z
poziomem wzrostu PKB i stopniowe podwyższanie minimal-
nego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. (...) Ini-
cjatywa ostatecznie upadła, ale nowy układ polityczny po
wyborach parlamentarnych pozwolił na dynamiczny wzrost
minimalnego wynagrodzenia, a wręcz jego podwojenie.

W kolejnych latach presja ze strony „S” w negocjacjach z
rządem o wyższe podwyżki minimalnych wynagrodzeń przy-
niosła znaczące efekty, co najlepiej obrazują poniższe dane.
Jeszcze w 2015 roku najniższa pensja wynosiła 1286 zł netto,
a już od 1 lipca br. będzie to 2783 zł netto (3600 zł brutto). Od
1 lipca 2023 roku płaca minimalna wzrośnie zatem na rękę o
ponad 116 proc. w stosunku do 2015 roku.

To jednak nie wszystko, bowiem by lepiej chronić osoby
najniżej wynagradzane od początku 2017 roku zaczęła obo-
wiązywać minimalna stawka godzinowa na umowach-zlece-
niach. W tym samym roku NSZZ „Solidarność” i Państwowa
Inspekcja Pracy we współpracy z „Tygodnikiem Solidarność”
zorganizowała akcję pod hasłem: „13 zł... i nie kombinuj!”. (...)
W ciągu kilku lat udało się podnieść godzinówkę z 13 zł do
23,50 zł od lipca 2023 roku.

„S” skutecznie zrealizowała także swój postulat dotyczący
odmrożenia kwoty bazowej w ustawie dotyczącej minimal-
nych wynagrodzeń pracowników medycznych i niemedycz-
nych z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł od lipca 2019 roku.

Ponadto Solidarność po spotkaniu z premierem Mateuszem
Morawieckim w 2018 roku doprowadziła również do odmro-
żenia kwoty bazowej w wynagrodzeniach w sferze budżeto-
wej. Pracownicy budżetówki nie dostawali bowiem podwy-
żek od 2010 roku. Ówczesny wzrost płac w administracji był
niewielki, wyniósł nieco ponad 2 proc., na ten rok rząd pro-
ponuje 7,8 proc. Odmrożono także odpis na Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych, ale z uwagi na kryzys wywoła-
ny pandemią ponownie zamrożono oba wskaźniki. Solidar-
ność domaga się obecnie ich odmrożenia i wzrostu płac w
sferze finansów publicznych o 20 proc.

Ważnym postulatem Związku było też wprowadzenie ulgi
z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe. Ulga obo-
wiązuje od 1 stycznia 2022 roku, a limit odliczenia zapłaco-
nych składek wynosi 500 zł. Solidarność zabiega, by limit ten
był sukcesywnie zwiększany. (...)

Dzięki wieloletnim staraniom NSZZ „Solidarność” od 1
marca 2018 roku pracownicy handlu mogą cieszyć się wol-
nymi niedzielami. W ten dzień weszła w życie ustawa ograni-
czająca handel w niedziele, która była potem stopniowo roz-
szerzana. Nieuczciwe sieci handlowe próbowały obchodzić
prawo, dlatego konieczna była nowelizacja ustawy, która
weszła w życie 1 lutego 2022 roku.(..)

W nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która
weszła w życie w listopadzie 2019 roku wprowadzono prze-
pis zwiększający ochronę pracownika przed bezprawnym
zwolnieniem. Wedle nowego prawa, sąd uznając wypowie-
dzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając
pracownika do pracy, na wniosek pracownika może w wyro-

dokończenie na str. 4
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Czy wiesz, że...
...69 lat temu, 21 stycznia 1954 roku, bezimienny począt-

kowo kombinat metalurgiczny wybudowany pod Krakowem
przy współudziale radzieckich inżynierów, otrzymał nazwę
Huty im. Lenina.

W tegorocznej związkowej ofercie turystycznej mamy cie-
kawą propozycję wyjazdu zagranicznego: mowa o 10-dniowej
wrześniowej wycieczce w góry Macedonii Północnej, wyciecz-
ce przygotowanej we współpracy z rzeszowskim PTTK.

Szczegółowy program wycieczki wraz z warunkami płatności
i świadczeniami znajduje się na stronie krhhts.pl pod zakładką
Działalność - Turystyka.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ryszardem Wa-
wiórko (nr. tel. 793 539 904), który udziela wszystkich informacji
związanych z wycieczką.

UWAGA! Rodzaj wycieczki wymaga od uczestników dobrej
kondycji fizycznej.

ArcelorMittal chce odzyskać walcownię w Liege
Według belgijskiej prasy kilka podmiotów ubiega się o prze-

jęcie walcowni Liberty w Liege. Jest wśród nich i ArcelorMittal,
który musiał sprzedać walcownie Liberty, by móc przejąć włoską
Ilvę. Wśród zainteresowanych są także indyjskie JSW oraz ro-
syjski NLMK.

Liberty kupiło belgijskie zakłady wraz za pakietem innych ak-
tywów, których w 2018 roku musiał się pozbyć ArcelorMittal,
aby móc przejąć włoską hutę Ilva.

W grudniu zakłady Liberty Belgia zostały oddane w tymcza-
sowy zarząd. Wysłano oferty zakupu do 33 firm, które mogłyby
być zainteresowane spółką.

Według prasy kilka wniosków już wpłynęło, ale potencjalni
nabywcy mają czas do 24 lutego. (za P.Myszorem z wnp.pl)

Wycieczka górska

Macedonia Północna - Serce Bałkanów

Pracujący emeryci, którzy po osiągnięciu wieku emerytalne-
go będą nadal pracować, zamiast pobierać emeryturę, są zwol-
nieni z podatku od przychodu do 85 528 zł. Nadwyżka ponad ten
pułap podlegać powinna opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z omawianej preferencji podatkowej mogą korzystać kobiety
powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia,
jeżeli nie otrzymują, mimo nabycia uprawnienia:
a) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z

dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
b) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z

dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy za-
wodowych oraz ich rodzin,
c) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z

dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywia-
du Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin,
d) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych,
e) świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy PIT,
f) uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposaże-

nia rodzinnego, o których mowa ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. –
Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Analizowany przepis przewiduje zwolnienie z opodatkowania
przychodów osiągniętych przez te osoby ze stosunku służbo-
wego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego sto-
sunku pracy, z umów zlecenia zawieranych w ramach działalno-
ści wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospo-
darczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem li-
niowym lub ryczałtem ewidencjonowanym albo rozliczanych w
ramach tzw. IP Box-a.

Ulga podatkowa dla pracujących emerytów

ku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pra-
cownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Nowe przepisy oznaczały częściowe spełnienie postulatu „S”,
który domaga się, aby chroniony pracownik mógł wykonywać
pracę u dotychczasowego pracodawcy przez cały okres trwania
procesu sądowego. Wspomniane przepisy zabezpieczają pracow-
nika tylko na okres od pierwszego wyroku sądu do uprawomoc-
nienia wyroku. Należy dodać, że zmiany postulowane przez „S”
mają dotyczyć pracowników, których stosunek pracy podlega
szczególnej ochronie.

Solidarność promowała również tzw. klauzule społeczne w za-
mówieniach publicznych, tak by kreować jak najlepsze standardy
etyczne na rynku pracy. W ramach akcji „żółta kartka” związkow-
cy z „S” piętnowali przetargi, w których zamawiający wybierali
oferty, gdzie np. nie zawarto dodatkowych ułatwień dla firm za-
trudniających osoby bezrobotne czy niepełnosprawne, nie za-
trudniano pracowników na umowę o pracę, bądź wyceniano świad-
czoną pracę wedle głodowych stawek.

Aktywność związkowców przyniosła efekt w postaci noweliza-
cji ustawy Prawo zamówień publicznych, która m.in. wprowadza-
ła obowiązek zawierania kryteriów pozacenowych w wartości przy-
najmniej 40 proc.

Tekst pochodzi z 4 (1774) numeru „Tygodnika Solidarność”.
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Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w br.
Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od 1 stycz-

nia polegającej na zwiększeniu jego wysokości o wskaźnik wa-
loryzacji. Tym wskaźnikiem jest procentowy wzrost minimalne-
go wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycz-
nia roku, w którym ma miejsce waloryzacja, w stosunku do
wysokości najniższej pensji z 1 stycznia roku poprzedniego.
Takie brzmienie przepisów wskazuje, że w 2023 r. nastąpi tylko
jedna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego – od 1 stycznia
– i nie będzie kolejnej od lipca. Potwierdza to stanowisko prze-
kazane przez resort rodziny, który informuje, że przepisy usta-
wy o świadczeniach rodzinnych przewidują jedną waloryzację
świadczenia pielęgnacyjnego w danym roku.

Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 r. wynosi 3490 zł,
a wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego to 15,94 proc.
Przy zastosowaniu wspomnianego wskaźnika od 1 stycznia 2023
roku świadczenie wzrośnie do 2456,76 zł, co po zaokrągleniu do
pełnych złotych w górę daje 2457 zł. Taka kwota świadczenia
będzie wypłacana opiekunom przez gminy przez cały 2023 r.


