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Czasopismo Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”

ULGA PODATKOWA ZA SKŁADKI

Realizuje się postulat „Solidarności” o możliwości 

odliczenia składki związkowej od podatku. Każdy 

członek Związku przy rozliczeniu się z fiskusem może 

dostać ulgę od opłaconych składek członkowskich do 

wysokości 500zł. Informacja o całkowitej kwocie 

odporowadzonych składek znajdzie się w PIT-11.                                                                                                                              

BRAK STAŻÓWEK TO PORAŻKA RZĄDU

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

Piotr Duda brak wprowadzenia emerytur stażowych 

określa jako porażkę Zjednoczonej Prawicy. W wywiadzie 

dla Telewizji Polskiej ocenił także inne działania Rządu, 

szczególnie te dotyczące podwyżek dla pracowników 

sektora budżetowego.

W nowym roku wejdzie w życie wiele zmian w przepisach prawa pracy. Część już 

obowiązuje, kolejne będą wprowadzane w trakcie roku. Główne zmiany dotyczą 

uregulowania pracy zdalnej oraz dostosowania polskiego prawa do dyrektyw 

unijnych. Nowością będzie dwukrotny wzrost płacy minimalnej - w styczniu oraz 

lipcu
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ZMIANY W PRAWIE PRACY

W 2023 roku przepisy kodeksu pracy mocno się zmienią. Część zmian już weszła w 

życie, kolejne będą wprowadzane w trackie roku. Od stycznia wzrosła też płaca 

minimalna i nie będzie to jedyna podwyżka dla najmniej zarabiających pracowników w 

2023 roku. Jednak nie wszystkie zmiany podobają się związkom zawodowym.

2023 rok przyniesie duże zmia-
ny w przepisach prawa pracy. 
Wzrośnie minimalne wyna-

grodzenie i to aż dwa razy - w sty-
czniu i lipcu. Na podpis prezydenta 
czeka ustawa o pracy zdalnej. Zmia-
ny zajdą również w zakresie urlo-
pów - wymuszają je unijne dyrekty-
wy: w sprawie przejrzystych i prze-
widywalnych warunków pracy w 
Unii Europejskiej i tzw. dyrektywa 
rodzicielska. 

Płaca	minimalna
Z początkiem roku wzrosła płaca 
minimalna i wynosi 3490 zł. To o 480 
zł więcej niż w ubiegłym roku. I na 
tym nie koniec! W związku z wysoką 
inflacją, w lipcu najmniej zarabiający 
otrzymają kolejna podwyżkę i będą 
zarabiać 3600 zł. Wzrosła również 
minimalna stawka godzinowa - od 1 
stycznia wynosi 22,80 zł, a od 1 lipca 

wyniesie 23,5 zł. Do tak wysokiego 
wzrostu minimalnego wynagrodze-
nia mocno przyczynił się NSZZ „So-
lidarność”. Początkowo rząd pro-
ponował niższy wzrost płacy mini-
malnej, ale po negocjacjach które 
prowadził z premierem Mateuszem 
Morawieckim przewodniczący Ko-
misji Krajowej Piotr Duda rząd zmie-
nił swoją pierwotną propozycję.

Praca	zdalna
Pandemia Covid-19 w wielu firmach 
wymusiła zmianę sposobu pracy. 
Praca zdalna czy hybrydowa to 
obecnie powszechne modele pracy, 
stąd potrzeba dostosowania Kode-
ksu pracy do nowych realiów.
      W Kodeksie Pracy zdefiniowano 
pojęcie pracy zdalnej - będzie to 
wykonywanie pracy całkowicie lub 
częściowo w miejscu wskazanym 
przez pracownika i każdorazowo 

uzgodnionym z pracodawcą, w tym 
pod adresem zamieszkania praco-
wnika, w szczególności z wykorzy-
staniem środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. 
Uzgodnienie dotyczące wykonywa-
nia pracy zdalnej przez pracownika 
będzie mogło nastąpić przy zawie-
raniu umowy albo w trakcie zatru-
dnienia. Takie uzgodnienie będzie 
możliwe z inicjatywy pracodawcy 
albo na wniosek pracownika. Prze-
widziano również sytuacje gdzie  
pracodawca będzie miał prawo zlecić 
pracę zdalną - w przypadku obowią-
zywania stanu nadzwyczajnego, 
stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii oraz w okresie 
3 miesięcy po ich odwołaniu lub 
w okresie, w którym zapewnienie 
przez pracodawcę bezpiecznych wa-
runków pracy w dotychczasowym 
miejscu pracy nie będzie czasowo 
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możliwe z powodu działania siły wy-
ższej. Co ważne, przed wydaniem 
polecenia pracownik musi złożyć 
oświadczenie, że posiada warunki lo-
kalowe i techniczne do wykonywania 
pracy zdalnej. 
    Pracodawca nie będzie mógł 
odmówić pracy zdalnej następują-
cym grupom pracowników (jeśli 
pozwala na to rodzaj wykonywanej 
pracy): pracownicy w ciąży, praco-
wnikowi wychowującemu dziecko 
do ukończenia przez nie 4 roku życia, 
pracownikowi sprawującemu opiekę 
nad innym członkiem najbliższej 
rodziny lub inną osobą pozostającą 
we wspólnym gospodarstwie domo-
wym, posiadającemu orzeczenie o 
niepełnosprawności albo orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności.
    Zasady wykonywania pracy 
zdalnej ma regulować porozumienie 
zawarte między pracodawcą a dzia-
łającymi na terenie zakładu pracy 
organizacjami związkowymi. Jeżeli u 
danego pracodawcy nie działają za-
kładowe organizacje związkowe, 
pracodawca określi zasady wyko-
nywania pracy zdalnej w regulaminie 
po konsultacji z przedstawicielami 
pracowników wyłonionymi w trybie 
przyjętym u danego pracodawcy.
     Na wniosek pracownika będzie 
można zezwolić na 24 dni pracy zdal-
nej w roku. Taka „okazjonalna” praca 
zdalna nie będzie wymagała od pra-
codawcy zapewnienia niezbędnych 
materiałów i narzędzi. 

Unijne	dyrektywy
Pewne zmiany w polskim prawie 
wymusza implementacja dwóch uni-
jnych dyrektyw - rodzicielskiej oraz 
w sprawie przejrzystych i przewidy-
walnych warunków pracy. Pierwsza 
dyrektywa ma na celu zapewnienie 
kobietom i mężczyznom realizacji 
równych szans na rynku pracy i rów-
nego traktowania w pracy oraz po-
moc rodzicom i opiekunom w go-
dzeniu pracy z obowiązkami opie-
kuńczymi. Druga dyrektywa ma za-
pewnić poprawę warunków pracy 
poprzez popieranie bardziej przej-

rzystego i przewidywalnego zatru-
dnienia oraz ustanowienie minima-
lnych praw mających zastosowanie 
do każdego pracownika na terenie 
UE, który jest stroną umowy o pracę 
lub pozostaje w stosunku pracy.
     Projekt zmian w prawie pracy 
przewiduje wydłużenie urlopu ro-
dzicielskiego. Pracownicy będą mieć 
prawo do 41 tygodni urlopu w przy-
padku urodzenia jednego dziecka 
przy jednym porodzie (obecnie 32 
tygodnie) oraz 43 tygodnie w przy-
padku ciąży mnogiej (obecnie 34 
tygodnie). 
     Nastąpi wydłużenie z 4. do 8. roku 
życia dziecka, do którego ukończenia 
pracodawca może polecić pracow-
nikowi tylko za jego zgodą – pracę w 
godzinach nadliczbowych i w porze 
nocnej, zatrudnić w systemie przery-
wanego czasu pracy oraz delegować 
poza stałe miejsce pracy.
     Nowelizacja wprowadzi do 5 dni 
urlopu opiekuńczego w celu zapew-
nienia osobistej opieki lub wsparcia 
osobie będącej członkiem rodziny 
lub zamieszkującej w tym samym 
gospodarstwie domowym, która 
wymaga znacznej opieki lub wspar-
cia z poważnych względów medycz-
nych.
     Z powodu działania siły wyższej, 
w pilnych sprawach rodzinnych 
spowodowanych chorobą lub wy-
padkiem, jeżeli niezbędna jest na-
tychmiastowa obecność pracownika, 
pracownikowi będzie przysługiwało 
zwolnienie od pracy w wymiarze 
2 dni albo 16 godzin w roku kalenda-
rzowym.
      Uprawnienie do złożenia wniosku 
o elastyczną organizację pracy (np. 
indywidualny rozkład czasu pracy) 
zyskają pracownicy opiekujący się 
dzieckiem, do ukończenia przez nie 8 
roku życia.
     Zmiany będą też dotyczyć umów 
na okres próbny. Od wejścia plano-
wanych przepisów, okres trwania 
umowy o pracę na okres próbny 
będzie mógł wynosić od 1 do 3 
miesięcy. Będzie to jednak uzależnio-
ne od planowanego czasu zatrud-
nienia pracownika na kolejną umo-

wę o pracę:
- 1 miesiąc – w przypadku zamiaru 
zawarcia umowy o pracę na czas 
określony krótszy niż 6 miesięcy;
- 2 miesięcy – w przypadku zamiaru 
zawarcia umowy o pracę na czas 
określony wynoszący co najmniej 
6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.
     Nowelizacja wprowadzi również 
konieczność podawania przyczyny 
uzasadniającej wypowiedzenie lub 
rozwiązanie umowy w przypadku 
umowy na czas określony. Dotych-
czas taki wymóg dotyczył umów na 
czas nieokreślony. 
    Pracownik, który wykonywał 
pracę co najmniej pół roku (w tym na 
podstawie umowy na okres próbny) 
będzie miał prawo do wystąpienia 
o formę zatrudnienia z bardziej prze-
widywalnymi lub bezpieczniejszymi 
warunkami pracy. Pracodawca w 
ciągu miesiąca będzie musiał pise-
mnie odpowiedzieć pracownikowi.

Wyższe	stawki	za	delegacje
Od 1 stycznia zmianie uległa kwota 
na pokrycie kosztów podróży służ-
bowej. Wysokość diety krajowej 
oblicza się na podstawie długości 
podróży – od rozpoczęcia podróży 
służbowej do jej zakończenia. Dieta 
krajowa nie powinna być niższa niż 
stawka określona dla pracownika 
sfery budżetowej, jednakże regulacje 
obowiązujące w danym zakładzie 
pracy mogą założyć zwiększenie tej 
kwoty.
     Po blisko 10 latach stałych cen 
nastąpiła podwyżka. Wysokość diety 
za dobę podróży służbowej na obsza-
rze kraju wynosi:
- 9 zł – czyli 20% diety pełnej (ryczałt 
za dojazdy);
- 45 zł – w przypadku diety pełnej 
(pokrycie zwiększonych kosztów 
wyżywienia);
- 67,50 zł – czyli 150% diety pełnej 
(ryczałt za nocleg).
Na wyliczanie diety krajowej ma 
również wpływ bezpłatne wyżywie-
nie. W zależności od posiłku kwota 
diety zostaje pomniejszona o 25% 
(śniadanie lub kolacja) lub 50 % 
(przy zapewnieniu obiadu). 
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KOMENTARZ DO ZMIAN

Najwięcej uwag „Solidarność” ma do wprowadzanych przepisów dotyczących pracy 

zdalnej. Nowe przepisy stanowią połączenie dotychczasowych regulacji w sprawie 

telepracy i zapisów dotyczących pracy zdalnej, które znalazły się w ustawie wprowadzonej 

podczas COVID-19. – Część zapisów budzi nasze poważne zastrzeżenia – mówi dr Anna 

Reda-Ciszewska, ekspertka NSZZ „Solidarność”.

Według związków zawo-
dowych, nowelizacja ko-
deksu pracy jest potrze-

bna, jednakże wymaga poprawek. 
Ustalenie zasad pracy zdalnej powi-
nno odbywać się w porozumieniu ze 
związkami zawodowymi na pozio-
mie zakładowym, lub ogólnopol-
skim. Koszty pracy zdalnej powinny 
być jasno określone, a wprowadze-
nie katalogu kosztów mogłoby po-
móc uniknąć nadużyć. – Część zapis-
ów budzi nasze poważne zastrzeże-
nia – mówi dr Anna Reda-Ciszewska, 
ekspertka NSZZ „Solidarność”.
     Jak zaznacza, po wejściu zmian w 
życie z Kodeksu pracy zniknie poję-
cie telepracy, a zaczną obowiązywać 
trzy formy pracy zdalnej: całkowita, 
częściowa i okazjonalna. Przy czym, 
wprowadzeniu pracy zdalnej całko-
witej „Solidarność” była przeciwna. 
W ocenie „S” taka forma pracy może 

się wiązać z poważnymi zagroże-
niami dla pracownika. Może np. dojść 
do sytuacji, w której w ogóle nie 
będzie on widział swojego praco-
dawcy i nie będzie miał z nim konta-
ktu.
     Kolejna sprawa, którą w ocenie 
związkowców należało uregulować 
w nieco inny sposób, dotyczy kosz-
tów pracy zdalnej. W nowelizacji 
Kodeksu pracy zaznaczono, że 
będzie je ponosił pracodawca, ale 
szczegóły mają być doprecyzowane 
w przepisach wewnątrzzakłado-
wych. – Pojawiają się wątpliwości, 
czy jest to rozwiązanie, które odpo-
wiednio zabezpiecza interesy praco-
wników – dodaje ekspertka. Jej 
zdaniem, w Kodeksie pracy powinny 
się znaleźć minimalne regulacje 
dotyczące kosztów pracy zdalnej 
ponoszonych przez pracodawcę. 
„Solidarność” sprzeciwiała się także 

wprowadzeniu pojęcia pracy zdalnej 
okazjonalnej. – Problem polega na 
tym, że do tej formy większość regu-
lacji dotyczących pracy zdalnej nie 
będzie miała zastosowania. Przede 
wszystkim pracodawca nie będzie 
miał obowiązku ponoszenia kosztów 
i zapewnienia pracownikowi narzę-
dzi – zaznacza ekspertka NSZZ „Soli-
darność”. 
     W ocenie związkowych praw-
wników w przepisach dotyczą pracy 
zdalnej zabrakło także regulacji 
związanych z czasem pracy i „byciem 
dostępnym”. Może to prowadzić do 
przekonania pracodawcy, że praco-
wnik powinien wykonywać pracę 
zdalną wszędzie i o każdej porze. 
– Jest przyzwolenie na myślenie, że 
jeśli ktoś pracuje w domu, to normy 
czasu pracy i dobowego odpoczynku 
go nie dotyczą - dodaje dr Anna Reda-
Ciszewska.
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LEGITYMACJA EMERYTA

ULGA PODATKOWA

W tym roku po raz pierwszy 
p o d c z a s  r o z l i c z e n i a 
z fiskusem członkowie 

organizacji związkowych mogą 
odliczyć od dochodu ulgę z tytułu 
opłaconych składek związkowych. 
Ulga ta nie może być wyższa niż 500 
zł.
     Jeżeli składkę członkowską na 
rzecz związku zawodowego z wy-
nagrodzenia pracownika potrąca 
pracodawca, wówczas informacja 
o potrąceniach musi zostać umiesz-
czona w formularzu PIT-11. Wyka-
zana w formularzu kwota składki 
związkowej nie może być wyższa niż 
500 zł. Ten limit sprawia, że wyższe 
składki nie będą odliczane. Stosowny 
wzór PIT-11 uwzględniający odli-
czenie składki związkowej obowią-
zuje od lipca 2022 roku.
     W sytuacji, gdy pracodawca nie 
potrąca składek z wynagrodzenia 
pracownika, wówczas pracownik ma 
obowiązek udokumentowania do-
konanych przez siebie wpłat. Na 
dowodach wpłat muszą się znaleźć 
następujące dane: imię i nazwisko 
osoby, która odprowadziła składki 
związkowe, nazwa organizacji zwią-
zkowej, na rzecz której składki zo-

stały wpłacone oraz ich wysokość 
i daty wpłat.
     Ulga dotyczy wyłącznie składek 
członkowskich, co oznacza, że może 
z niej skorzystać tylko osoba, która 
w momencie dokonania wpłaty była 
członkiem związku zawodowego. 
Ponadto od dochodu można odliczyć 
tylko te składki, które zostały wpła-
cone w zeszłym roku.
     Przepisy dotyczące możliwości 
odliczenia ulgi związkowej weszły 
w życie 1 stycznia 2022 roku. Zmiana 
prawa podatkowego w tym zakresie 
była realizacją jednego z postulatów 

NSZZ „Solidarność” i zrównaniem 
praw pracowników z prawami pra-
codawców, którzy mieli możliwość 
odliczania składek na rzecz swoich 
organizacji. W ocenie przedstawicieli 
„S” pozbawienie takiej możliwości 
pracowników było rażącą niespra-
wiedliwością.
    Początkowo ulga z tytułu opłaco-
nych składek związkowych miała 
wynosić 300 zł, ale dzięki staraniom 
NSZZ „Solidarność” kwota ta została 
podwyższona o kolejne 200 zł i obec-
nie wynosi 500 zł.

owy rok przynosi zmianę Nlegitymacji dla nowych eme-
rytów i rencistów. Zamiast 

plastikowego dokumentu otrzymają 
mLegitymację, czyli dokument w 
formie elektronicznej. Można z niej 
korzystać na urządzeniu mobilnym, 
np. na telefonie, przy użyciu bezpła-
tnej aplikacji mObywatel. 
      Aby dodać dokument do aplikacji, 
wystarczy wybrać opcję „Dodaj do-
kument” i na wyświetlonej liście 
wskazać „Legitymacja emeryta-

rencisty ”.
    Nowi emeryci i renciści, którzy 
nabędą prawo do świadczeń w 2023 
roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną 
legitymację w formie plastikowej 
karty, powinni złożyć wniosek do 
ZUS na formularzu ERL.
     Emerytom i rencistom, którzy 
mają już legitymację w formie plasti-
kowej karty, ZUS automatycznie 
wyda również legitymację w wersji 
elektronicznej. Takie osoby będą 
mogły korzystać z obu wersji doku-

mentu według własnego uznania.
    mLegitymacja działa jak tradycy-
jny dokument. Pokazując ją na ekra-
nie smartfona, osoba uprawniona 
potwierdzi, że jest emerytem lub 
rencistą, i skorzysta z ulg oraz przy-
sługujących jej uprawnień, np. zniżek 
przy zakupie biletów.
    Legitymacje emerytów i rencistów, 
które zostały wydane w poprzednich 
latach są ważne z godnie z terminem.
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EMERYTURY STAŻOWE

Jeżeli emerytury stażowe nie 
wejdą w życie to będzie porażka, 
ale nie Solidarności tylko Zjedno-

czonej Prawicy w wyborach parla-
mentarnych. PiSu nie stać na to, żeby 
te wybory przegrać. Jeśli chcą mówić 
o tym, że są wiarygodni to muszą 
usiąść i prowadzić dialog z nami na 
komisji sejmowej – mówił Piotr 
Duda, szef “S” na antenie TVP3 Kra-
ków.
    W czwartek 19 stycznia przewo-
dniczący Komisji Krajowej NSZZ 
“Solidarność” Piotr Duda był gościem 
programu “Tematy dnia” w TVP3 
Kraków. Szef “S” pytany był o to, czy 
jest zwolennikiem wyższych podat-
ków dla najbogatszych. – Zgadzam 
się z tym, kto więcej zarabia powi-
nien płacić większe podatki, czyli 
dzielić się tym dobrem, które zostało 
przez nich wypracowane. Tak jak 
zawsze “S” mówi - i mówiliśmy to 
każdemu rządowi- że powinien być 
większy próg dla tych którzy zara-
biają najwięcej. Dziwię się tym, któ-
rzy dużo zarabiają a chcą płacić mniej 
podatków. Ja uważam osobiście, że 
powinien być także trzeci próg. Jeste-
śmy usatysfakcjonowani, że Ci którzy 
zarabiają najmniej płacą 12 proc. 
A tak faktycznie kwota wolna, która 
wpisaliśmy z prezydentem Dudą do 
naszej umowy programowej została 
zwiększona do 30 tys. złotych. To dla 
nas wielki sukces, bo chodzi o to, 
żeby Ci którzy najmniej zarabiają 
płacili tych podatków jak najmniej – 
odpowiedział szef “S”. 

Podwyżki	w	budżetówce

     – Solidarność nie odpuszcza, tak 
jak nie odpuściliśmy kwestii wieku 
emerytalnego, który rząd PO-PSL 
podwyższył. Mówiliśmy wtedy “i tak 
wygramy” i Solidarność zwyciężyła, 
wiek emerytalny został przez rząd 

Zjednoczonej Prawicy obniżony do 
poziomu sprzed reformy. Powstał 
zarządzeniem premiera Morawiec-
kiegi zespół roboczy złożony z przed-
stawicieli Rządu i Solidarności. Roz-
mawiamy na temat podwyżek w 
szeroko rozumianej sferze finansów 
publicznych. Uważamy, że podwyżka 
na poziomie 7,8 proc. jest niewystar-
czająca, bo te wynagrodzenia będą 
nam się spłaszczać. My proponujemy 
20 proc. i czekamy, żeby rząd coś 
zaproponował. Nie może być tak, że 
rząd tylko nam komunikuje, bo to nie 
są negocjacje. Negocjacje są wów-
czas, gdy spotykamy się w połowie 
drogi – zaznaczył Piotr Duda. 
    – Mam nadzieję, że pod koniec 
marca wypracujemy rozwiązania, 
które usatysfakcjonują nie tylko 
nauczycieli i szeroko pojętą sferę 
finansów publicznych, ale także 
odmrożą wskaźnik, od którego 
oblicza się Zakładowy Fundusz 
S�wiadczeń Socjalnych – dodał. 

Emerytury	stażowe

– Jeżeli nie wejdą w życie to będzie 
porażka, ale nie Solidarności tylko 
Zjednoczonej Prawicy w wyborach 
parlamentarnych. PiSu nie stać na to, 

żeby te wybory przegrać. Jeśli chcą 
mówić o tym, że są wiarygodni to 
muszą usiąść i prowadzić dialog z 
nami na komisji sejmowej – pod-
kreślił Piotr Duda. 
   – Blokada jest polityczna. (…) 
Prezes Kaczyński mówi: musicie 
jeszcze trochę poczekać. Nie, my 
czekać już nie będziemy. Czekamy 
ponad 7 lat – zaznaczył przewodni-
czący  NSZZ “Solidarność”. 

Handel	w	niedziele

    – Dziwię się tym pseudo-przed-
siębiorcom, szczególnie tym wielkim 
korporacjom, które w swoich krajach 
sklepy mają zamknięte a u nas kom-
binują – mówił Piotr Duda. 
    – Może zapytajmy Polaków, czy są 
za tym, aby tydzień roboczy był od 
poniedziałku do niedzieli? – pytał 
przewodniczący “S”. 
    Na koniec Piotr Duda został 
zapytany, czy planuje kandydować w 
przyszłości do polskiego parlamen-
tu. – Do polityki nigdy nie pójdę. Nie 
byłem, nie jestem i nie będę w żadnej 
partii politycznej i nigdy nie będę 
zasiadał w parlamencie, czy to w 
izbie niższej czy wyższej – podkreślił 
przewodniczący “S”. 
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WYBORY W ZWIĄZKU

Po pięciu latach nadszedł czas 
podsumowania działalności 
związkowej i wyboru nowych 

władz na każdym szczeblu związko-
wej struktury. 
      Przy przeprowadzaniu wyborów 
należy kierować się i przestrzegać 
przepisów określonych w Statucie, 
Ordynacji Wyborczej oraz uchwałach 
wydanych przez Komisję Krajową 
lub Krajowy Zjazd Delegatów. Przed 
zarządzeniem wyborów na nową ka-
dencję najwyższe władze w Związku 
wprowadziły kilka zmian w postępo-
waniu wyborczym. 
    Pierwszą istotną zmianą jest 
wprowadzenie możliwości przepro-
wadzania wyborów za pomocą środ-
ków porozumiewania się na odleg-
łość tj. poprzez e-głosowanie. 
     Wskazano również, ze liczba dele-
gatów nie jest liczbą stałą, co daje 
możliwość przeprowadzenia w trak-
cie kadencji wyborów uzupełniają-

cych. Ważną zasadą, która obowiązu-
je odnośnie wyborów jest ta, zgodnie 
z którą wybory władzy stanowiącej 
mogą zostać uznane za ważne pod 
warunkiem, że obsadzonych została 
ponad połowa miejsc mandatowych, 
a liczba wybranych delegatów nie 
jest mniejsza niż dziesięć osób.
     Wprowadzono również dwie 
nowe zasady, zgodnie z którymi, jeśli 
procedurę wyborczą rozpoczęto w 
danym regionie, nie ma możliwości 
zmiany regionu, który będzie nadzo-
rował dane wybory i rejestrował ich 
wyniki. Dodatkowo ustalono, że wy-
bory uzupełniające do władz, muszą 
być przeprowadzone najpóźniej w 
terminie 90 dni.
    Większe zmiany dotyczą wybo-
rów dokonywanych poza zebraniem, 
tj. w drodze e-głosowania lub z urną. 
Przeprowadzenie takich wyborów 
wymaga zgody Zarządu Regionu. To 
ustępująca komisja zakładowa pro-

ponuje liczebność nowej komisji zak-
ładowej i komisji rewizyjnej. Każdy 
może jednak na piśmie wraz z uza-
sadnieniem, zaproponować inną li-
czebność tych władz. Wówczas nale-
ży przeprowadzić referendum. Isto-
tną zmianą, znacznie ułatwiającą 
przeprowadzenie wyborów jest za-
sada, zgodnie z którą wybory poza 
zebraniem, na wszystkie funkcje, 
można przeprowadzić na jednej 
karcie do głosowania po uzyskaniu 
pisemnych oświadczeń od kandy-
datów, że w razie niewybrania na 
daną funkcję nie będą kandydować 
na żadną inną.
     O terminie planowanego posie-
dzenia wyborczego należy powiado-
mić regionalną komisję wyborczą na 
minimum 14 dni przed wyznaczoną 
datą. W razie pytań i wątpliwości 
związanych z procesem wyborczym 
prosimy o kontakt z regionalną komi-
sją wyborczą Zarządu Regionu.
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PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Na grudniowym posiedzeniu 
Rady Ochrony Pracy kiero-
wnictwo Państwowej Inspe-

kcji Pracy przedstawiło program 
działania Inspekcji w 2023 roku. 
     Na lata 2022-2024 na szczeblu 
krajowym zostały przyjęte trzy prio-
rytety w działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy: strategia kontroli 
i działań prewencyjnych dla sektora 
budowlanego, strategia kontroli 
zagrożeń środowiska pracy chemi-
cznymi czynnikami oraz strategia 
wzmożonego nadzoru nad zakła-
dami pracy. Nowe zadania dotyczą 
w szczególności problematyki eme-
rytur pomostowych, pakietu mobi-
lności czy pracy zdalnej.
    – Ze względu na ograniczone 
środki i zasoby ludzkie, jakimi dyspo-
nuje Państwowa Inspekcja Pracy, 
nadchodzący rok będzie dla nas 
szczególnie trudny. Będziemy bo-
wiem realizować nie tylko nowe 
wyzwania, ale także zadania dotych-
czaaowe w nieco zwiększonej skali w 
stosunku do roku 2022 – powiedzia-
ła Katarzyna Łażewska-Hrycko, 

Główny Inspektor Pracy. W 2023 
roku Państwowa Inspekcja Pracy 
planuje przeprowadzić 60 tysięcy 
kontroli, a różnymi formami działań 
prewencyjnych obejmie przynaj-
mniej 35 tysięcy podmiotów – pra-
codawców i przedsiębiorców, praco-
wników, rolników indywidualnych, 
uczniów, studentów i innych.
    Tradycyjnie filarem aktywności 
urzędu będzie rozpatrywanie skarg 
pracowników. Ich liczba utrzymuje 
się na wysokim poziomie, co jest 
sygnałem nie tylko niepokojącej sy-
tuacji w sferze ochrony pracy, lecz 
także wzrastającej świadomości 
prawnej pracowników szukających 
wsparcia u organów inspekcji pracy. 
W 2023 roku ważnym tematem 
będzie problem mobbingu.
    Uzupełnieniem tej formy działal-
ności będą porady prawne, bezpłat-
nie świadczone przez urząd. Ze 
względu na liczne zmiany w prawo-
dawstwie pracy (także w związku z 
dostosowywaniem do uregulowań 
UE) ta forma działalności będzie 
kontynuowana i rozszerzana. 

     Państwowa Inspekcja Pracy 
będzie konsekwentnie realizowała 
zadania z zakresu prawnej ochrony 
pracy. Podobnie jak w latach poprze-
dnich – w związku z utrzymującym 
się poziomem nieprawidłowości 
i społecznymi skutkami uchybień – 
najistotniejsze działania skoncen-
trują się na: kontroli prawidłowości 
zatrudnienia na podstawie umów 
cywilnoprawnych, ograniczeniu na-
ruszeń przepisów o czasie pracy oraz 
wypłacie wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy.
    Uzupełnieniem działań kontrolno-
nadzorczych tradycyjnie będą dzia-
łania o charakterze doradczo-pre-
wencyjnym. Jednym z nich w najbliż-
szych latach stanie się kampania 
informacyjno-edukacyjna adreso-
wana do młodzieży oraz osób 
wkraczających na rynek pracy, 
zmierzająca do kształtowania kultu-
ry pracy respektującej praworzą-
dność.
    Członkowie Rady Ochrony Pracy 
wstępnie pozytywnie ocenili plan 
działań Państwowej Inspekcji Pracy. 
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