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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Prąd niezmienny
Nie będzie wzrostu cen prądu. 

Parlament na nadzwyczajnym po-
siedzeniu 28 i 29 grudnia br. zajął 
się ustawą o podatku akcyzowym. 
Powstrzymanie podwyżki było 
możliwe dzięki obniżeniu akcyzy 
za 1 MWh z 20 zł do 5 zł i opłaty 
przejściowej o 95 proc. oraz zwro-
towi 4 mld zł utraconego przycho-
du dla spółek.  

Żołd w górę
Prezydent RP podpisał rozpo-

rządzenie w sprawie podwyżek dla 
żołnierzy. Od 1 stycznia br. średnie 
uposażenie żołnierzy wzrośnie 
o 500 zł.  Średnie uposażenie żoł-
nierzy wynosi 5,5 tys. zł brutto. 
Szef MON podjął także decyzję 
o podwyżkach płac dla pracowni-
ków cywilnych. Ich wynagrodze-
nia wzrosną średnio o 300 zł.

Wypełnią PIT
Krajowa Administracja Skarbo-

wa będzie miała obowiązek wy-
pełniać nasz PIT 37 i PIT 38. Usługa 
nazywa się „Twój e-PIT”.  Zostanie 
uruchomiona 15 lutego br. Fiskus 
przygotuje rozliczenie za podatnika, 
ale wypełniony przez KAS PIT warto 
skontrolować pod kątem uwzględ-
nienia przysługujących ulg i przeka-
zania 1 proc. dochodu na organiza-
cję pożytku publicznego. 

Płace po nowemu 
w Stoczni Gdańsk

W grudniu ub.r. w Grupie 
Stoczni Gdańsk wypłacono pierw-
sze wynagrodzenia wg nowego, 
pilotażowego systemu. Zrezy-
gnowano obecnie z przerzucania 
znacznej części wynagrodzenia 
na premie i inne dodatki oraz pod-
niesione zostały bazowe stawki 
wynagrodzenia.

Co nas czeka w 2019 roku 

Serdecznie Państwa prosimy 
o przekazanie 1 procenta podatku 

dochodowego na rzecz Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy.

Więcej na temat Fundacji można 
się dowiedzieć na: 

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

Przekaż 1 procent!

Wchodzą w życie istotne zmia-
ny w prawie pracy i przepisach 
ubezpieczeniowych oraz 
w ustawie o związkach zawo-
dowych. 

Wyższa minimalna 
Pensja minimalna wzrosła o 150 

zł do 2250 zł, co pociągnie za sobą 
zmiany w wysokości świadczeń 
pracowniczych, których wysokość 
jest pochodną minimalnej pensji: 
kwota minimalnego odszkodowa-
nia od pracodawcy, który dopuścił 
się wobec pracownika mobbingu, 
dodatku za pracę w porze nocnej, 
kwoty wolne od potrąceń z wyna-
grodzenia za pracę, które należy 
pozostawić pracownikowi do dys-
pozycji. 

Dokumentacja 
pracownicza 

Akta pracownicze nowo za-
trudnionych osób będą prze-
chowywane przez pracodawców 
przez 10 lat, począwszy od końca 
roku, w którym zakończył się sto-
sunek pracy lub zakończyła się 
umowa zlecenie. W przypadku 
osób, które zatrudniono po raz 
pierwszy między styczniem 1999 
a grudniem 2018 r., można skrócić 
okres przechowywania z 50 do 10 
lat, ale pod warunkiem, że speł-
nione zostaną wymogi przekaza-
nia do ZUS oświadczeń i raportów. 
Dotychczasowy okres 50 lat doty-
czy dokumentacji pracowników 
zatrudnionych przed 1999 r. Nowy 
system pozwoli na przejście na 
elektroniczną formę przechowy-
wania dokumentacji pracowniczej 

Wynagrodzenie 
na konto

Od 1 stycznia 2019 r. podstawo-
wą formą wypłaty wynagrodzenia 
staje się wypłata na konto banko-
we pracownika. Dotychczas pod-
stawową formą wypłaty wynagro-
dzenia, zapisaną w kodeksie pracy, 
była wypłata do rąk własnych. Do 
21 stycznia 2019 r. pracodawca 
musi poinformować pracowników 
o obowiązku podania numeru 
rachunku płatniczego, na który 

będzie wypłacane wynagrodzenie 
albo złożenia wniosku o wypłatę 
do rąk własnych.

ZFŚS
W 2019 r. podstawą ustalania 

odpisów na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych jest wyna-
grodzenie miesięczne w gospo-
darce narodowej w II półroczu 
roku 2013 (3278,14 zł). Na jednego 
zatrudnionego wysokość odpisu 
wynosi 37,5 proc. podstawy wy-
miaru i jest to  1229,30 zł. Większy 
odpis obowiązuje na pracowni-
ka zatrudnionego w szczególnie 
uciążliwych warunkach i  wynosi 
1639,07 zł. 

Prawo koalicji
Przepisy, które weszły w życie 

1 stycznia 2019 roku, stanowią 
największą nowelizację ustawy o 
związkach zawodowych od po-
czątku jej obowiązywania. Roz-
szerza ona prawo koalicji m.in. na 
taksówkarzy, osoby sprzątające, 
kurierów, ochroniarzy, podwyko-
nawców, pracowników agencji 
pracy tymczasowej, wolontariu-
szy, stażystów  (więcej na str. 2)

Emerytury
Od 1 marca br. emeryci mogą 

liczyć na podwyżki świadczeń. Naj-
więcej zyskają najmniej zamożni, 
ale wyższą emeryturę otrzymają 
również ci „bogatsi”. Waloryzacja 
będzie wyglądać nieco inaczej niż 

do tej pory. Oprócz „tradycyjnego” 
wskaźnika, zastosowana będzie w 
przypadku 60 proc. świadczenio-
biorców waloryzacja kwotowa. Ci 
emeryci otrzymają 3,26 proc. pod-
wyżki, nie mniej niż 70 zł. Minimal-
na emerytura będzie wynosić od 
1 marca br. 1100 zł brutto, a nie 
1030 zł. Wyższe emerytury pod-
legać będą waloryzacji doliczając 
3,26 proc. 

Plany kapitałowe 
Pracownicze Plany Kapitałowe 

(PPK) to program dodatkowe-
go oszczędzania na emeryturę. 
Wpłaty do PPK będą dokonywa-
ne przez podmiot zatrudniający 
– pracodawcę i uczestnika progra-
mu. Wpłata podstawowa do PPK 
wyniesie 2 proc. wynagrodzenia 
od uczestnika programu i 1,5 proc. 
wynagrodzenia od pracodawcy. 
Uczestnik PPK, którego miesięcz-
ne wynagrodzenie będzie równe 
lub niższe niż 120 proc. minimal-
nego wynagrodzenia w danym 
roku – będzie mógł dokonywać 
wpłaty podstawowej niższej niż 
2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 
proc. Najwcześniej, bo 1 lipca 2019 
roku, do PPK mają przystąpić naj-
więksi pracodawcy, zatrudniający 
powyżej 250 pracowników. Każdy 
zatrudniony zostanie zapisany 
do programu automatycznie, ale 
będzie mógł się z niego wycofać 
na podstawie pisemnej deklaracji 
złożonej u pracodawcy. 

Jak się pracuje 
na umowie-zleceniu?

Jest lepiej, w końcu  
będę mógł wstąpić  
do „Solidarności”...
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

2250 zł
Tyle od 1 stycznia br. wynosi etatowa płaca minimalna, stanowiąc 47,2 
proc. średniego wynagrodzenia prognozowanego w gospodarce, 
a płaca minimalna w ujęciu godzinowym 14,70 zł brutto.

WYDARZYŁO SIĘ
 1.01.1860 r.  

W Królestwie 
Polskim wszedł do 
obiegu pierwszy 
polski znaczek 
pocztowy.

 4.01.1927 r. 
Pierwszy polski 
statek masowiec 
SS „Wilno” wszedł 
do portu w Gdyni.

 5.01.1981 r.  
W Rzeszowie 
rozpoczął się strajk 
rolników zrze-
szonych w NSZZ 
Rolników „Solidar-
ność” Wiejska.

Delegalizacja NZS
HISTORIA 1982
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USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH (cz. 4)
Prawo do bycia związkowcem

PYTANIE TYGODNIA

Chorobowe na przełomie roku

Trzeba świat znać i rozumieć, a życie samemu urabiać według wła-
snych wymagań. Świat wtedy nie będzie tak brzydki, a życie na nim 
tak złe, jak to nam się często zdaje. Jest ono tylko twarde dla zniewie-
ściałych próżniaków i bezlitosne dla nie rozumiejących ducha czasu.  

Roman Dmowski – Myśli nowoczesnego Polaka  

Czy wzrosły wynagrodzenia?
KRYSTYNA MIĄSTKOWSKA, przewodnicząca KM NSZZ „S” w Pomor-
skim Urzędzie Wojewódzkim

– Nasze wynagrodzenia, wszystkich pracowników 
urzędu, wzrosną od stycznia 2019 r. o 2,3 proc. Od  dzie-
więciu lat nasze płace nie wzrastały. Teraz każdy z nas 
średnio otrzyma tylko po około 60 zł podwyżki. Nadal 
więc będzie spora różnica pomiędzy średnią krajową, 
a naszymi zarobkami. Dla przykładu pracownik biuro-
wy zarabia 2930 zł brutto, księgowy 2788 zł brutto, in-

spektor 2543 zł. Do tego dochodzi wypracowana wysługa lat. W urzędzie 
występują spore dysproporcje płacowe, dlatego trzeba to uporządko-
wać. Jako NSZZ „Solidarność” wywalczyliśmy dodatkową 4 procentową 
podwyżkę dla osób najmniej zarabiających. Otrzymamy ją najprawdo-
podobniej w marcu 2019 r. z wyrównaniem od stycznia. Podpisaliśmy 
porozumienie z komisjami „S” 11 urzędów w Polsce i chcemy wypraco-
wać wspólne stanowisko, tak aby zarobki na tych samych stanowiskach 
w urzędach wojewódzkich były zbliżone. 

Od 1 stycznia 2019 roku do 
związków zawodowych mogą 
należeć nie tylko pracownicy za-
trudnieni na umowę o pracę, ale 
wszyscy świadczący pracę nie-
zależnie od formy zatrudnienia 
– przede wszystkim te, które z za-
trudniającym łączy umowa o dzie-
ło, umowa zlecenia czy umowa o 
świadczenie usług oraz tzw. osoby 
samozatrudnione. Prawo tworze-
nia i wstępowania do związków 
zawodowych przysługuje osobom 
wykonującym pracę zarobkową 
(art.2 ust. 1, pkt 1 ustawy o związ-
kach zawodowych).

Tym samym znika absurd, że 
osoby wykonujące tę samą pra-
cę, miały różne prawa dotyczące 
możliwości zrzeszania się w orga-
nizacjach reprezentujących intere-
sy pracownicze.  

W nowelizacji ustawy o związ-
kach zawodowych pojawia się 

nowa de�nicja osób podlegają-
cych ustawie. „Osoba wykonująca 
pracę zarobkową” to zarówno pra-
cownik, jak i  „osoba świadcząca 
pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, je-
żeli nie zatrudnia do tego rodzaju 
pracy innych osób, niezależnie od 
podstawy zatrudnienia, oraz ma 
takie prawa i interesy związane z 
wykonywaniem pracy, które mogą 
być reprezentowane i bronione 
przez związek zawodowy”. Zmianie 
uległa także de�nicja pracodawcy.
W nowej ustawie o związkach za-
wodowych „pracodawca” to zarów-
no pracodawca w rozumieniu art. 3 
Kodeksu pracy, jak i „jednostka or-
ganizacyjna, choćby nie posiadała 
osobowości prawnej, a także osoba 
�zyczna, jeżeli zatrudniają one inną
niż pracownik osobę wykonującą 
pracę zarobkową, niezależnie od 
podstawy tego zatrudnienia”. 

5 stycznia 1982 r., 24 dni po 
wprowadzeniu stanu wojenne-
go, władze PRL delegalizują, jako 
pierwszą organizację, Niezależne 
Zrzeszenie Studentów, uzasadnia-
jąc, że „NZS narusza Konstytucję 
PRL, działa na szkodę państwa, 
szkaluje władze socjalistycznego 
państwa, a także drukuje i kol-
portuje nielegalne wydawnictwa 
o treści antysocjalistycznej i anty-
radzieckiej”. Wielu działaczy stu-
denckiej organizacji zostało inter-
nowanych. 

Początki niezależnego ruchu 
studenckiego to Studenckie Ko-
mitety Solidarności tworzone w 
1977 r. 2 września 1980 r. studenci 
Uniwersytetu Gdańskiego powo-
łują Tymczasowy Komitet Założy-

cielski NZS-u. 18 i 19 października 
w Warszawie odbywa się Zjazd 
Delegatów Komitetów Założyciel-
skich Niezależnych Organizacji 
Studenckich, zostaje zatwierdzona 
nazwa nowej organizacji oraz jej 
statut. 20 października 1980 r. zo-
staje złożony wniosek o rejestrację 
NZS. 13 listopada sąd odmawia re-
jestracji. Po strajkach studenckich, 
zapoczątkowanych w Łodzi, NZS 
zostaje zarejestrowane dopiero 
17 lutego 1981 r.  Zawarte dzień 
później Porozumienie Łódzkie 
dało uczelniom autonomię. NZS 
domagało się przestrzegania pod-
stawowych swobód politycznych   
oraz praw człowieka, szanowania 
tradycji niepodległościowych i pa-
triotycznych.  

Choroba nie zerka do kalenda-
rza. Zasiłek chorobowy przysługuje 
za każdy dzień niezdolności do pra-
cy, również za dni wolne. Można  z 
niego korzystać nie dłużej niż 182 
dni, a w przypadku ciąży przez 270 
dni. Jest jeszcze tzw. wynagrodzenie 
chorobowe, które przysługuje przed 
zasiłkiem. Można je pobierać przez 
33 dni, a w przypadku pracownika 
„50 +” przez 14 dni. W praktyce za-
siłek chorobowy przysługuje więc 
dopiero od 34 lub 15 dnia choroby 
w roku kalendarzowym. 

Zdarza się, że okres pobierania 
zasiłku może wykraczać poza rok 
kalendarzowy. O świadczeniu jakie 
pracownik dostanie od 1 stycznia 
decyduje świadczenie przysługują-
ce 31 grudnia. Jeżeli za ostatni dzień 

starego roku pracownik otrzymał 
wynagrodzenie chorobowe, to od 1 
stycznia nadal będzie je pobierał, a 
jego wymiar będzie liczony od nowa, 
na poczet nowego roku kalendarzo-
wego. Będzie tak również wtedy, gdy 
1 stycznia przypada 34 dzień niezdol-
ności do pracy. Może się więc zdarzyć, 
że pracownik otrzyma wynagrodze-
nie chorobowe za 66 dni, czyli po 33 
dni na każdy rok kalendarzowy.

Jeżeli 31 grudnia pracownik ko-
rzysta z zasiłku chorobowego to od 
1 stycznia będzie on przysługiwał 
nadal. Pracownik otrzyma go za 
cały okres nieprzerwanej niezdol-
ności do pracy.  

Krzysztof Cieszyński,  
Regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa pomorskiego 

W rozpoczynającym się nowym 
roku handel będzie dopuszczalny 
tylko w jedną niedzielę w miesią-
cu. Co do zasady handlowa będzie 
ostatnia niedziela w miesiącu. Wy-
jątek stanowią kwiecień (w którym 
pracownicy sklepów będą musieli 
pracować przez dwie niedziele) 
i grudzień (w którym handel będzie 
odbywać się aż przez trzy niedziele).

Podsumowując: wolne będą 6, 13 
i 20 stycznia (bez 27), 3, 10 i 17 lutego 
(z wyjątkiem 24), 3, 10, 17 i 24 marca 
(oprócz 31), 7 i 21 kwietnia (wyłączo-

ne są poprzedzający Wielkanoc 14 
kwietnia i 28 kwietnia przed długim 
majowym weekendem), 5, 12 i 19 
maja (26 jest niedziela handlowa), 2, 
9, 16 i 23 czerwca (za wyjątkiem 30), 7, 
14 i 21 lipca (poza 28), 4, 11 i 18 sierp-
nia (pracownicy handlu przyjdą do 
pracy 25), 1, 8, 15 i 22 września (bez 
29), 6, 13 i 20 października (z wyjąt-
kiem 27), 3, 10 i 17 listopada (oprócz 
24) oraz 1 i 8 grudnia (z wyłącze-
niem 15 i 22 grudnia przed święta-
mi Bożego Narodzenia i 29 grudnia 
przed sylwestrem).

Mniej handlu w niedziele

ZUS

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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