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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Zerowy PIT

Negocjacje w toku 
W czerwcu, mimo rekonstrukcji 

rządu, kontynuowane były prace 
w związkowo-rządowych zespo-
łach negocjacyjnych. Tematami 
było wliczenie składki związko-
wej w koszt uzyskania przychodu 
pracownika oraz wprowadzenie 
jasnych zapisów o ochronie związ-
kowych liderów przed zwolnie-
niem z art. 52 kodeku pracy za 
działalność związkową. Kolejna 
tura rozmów 9 lub 16 lipca br.

Krajówka
26 i 27 czerwca br. w Olsztynie 

zbiera się KK NSZZ „S”. Tematami 
będą sytuacja bieżąca w gospo-
darce i w związku oraz dokonana 
zostanie ocena ostatnich prote-
stów pracowników wynagradza-
nych z budżetu, czyli  nauczycieli, 
pocztowców i pracowników są-
dów, a także górników z JSW. 

Górnicy w stolicy
Górnicza „S” domaga się pilne-

go spotkania z premierem Mora-
wieckim i rozmów o zaostrzają-
cym się kon�ikcie w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej, rosnących zwa-
łowiskach węgla w Polskiej Grupie 
Górniczej, imporcie węgla.

Nadzwyczajne WZD
Podczas Nadzwyczajnego WZD 

Krajowej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „S” głosowano  wotum 
nieufności wobec jej przewodni-
czącego Ryszarda Proksy, które-
mu  m.in. sekcja gdańska zarzuciła 
„upolitycznienie działań i decyzji 
KSOiW, chaos w przedstawianiu 
postulatów sporu zbiorowego 
i sposób prowadzenia negocjacji 
z rządem”. Do dymisji nie doszło. Za 
odejściem Proksy opowiedziało się 
51 delegatów, przeciwko 55. 

  

Walentynowicz  
na znaczku 

Portret Anny Walentynowicz na 
tle stoczniowych dźwigów widnie-
je na najnowszym znaczku Poczty 
Polskiej, który tra�ł do obiegu 24
czerwca br. Rok 2019 jest rokiem 
Anny Walentynowicz. Znaczek uka-
zał się w nakładzie 1 mln sztuk.

Rząd premiera Morawieckie-
go przyjął projekt ustawy o ze-
rowym PIT dla młodych. Ma ona  
od 1 sierpnia 2019 roku zwolnić 
osoby przed 26 rokiem życia z ko-
nieczności opłacania podatku do-
chodowego od osób �zycznych
z rzychodów uzyskanych z umów 
o pracę i zlecenia.

Może to przyczynić się do 
zmniejszenia zjawiska pracy na 
czarno i „płacenia pod stołem”. 

Ulga ma zachęcić młodych Po-
laków do pozostania w kraju, do 
podejmowania tu pracy, a praco-
dawców do zatrudniania młodych 
osób.  

Im wyższa płaca, tym większa 
korzyść z nowej ulgi podatkowej 
do limitu wynagrodzenia 85 528 zł 
brutto w skali roku. Zatem roczny 
dochód młodej osoby nieprzekra-
czający rocznie 85,5 tys. zł brutto nie 
będzie opodatkowany stawką PIT.

Premier Mateusz Morawiecki 
oraz minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk obwieścili w Gdyni plan 
modernizacji infrastruktury kolejo-
wej do portów w Gdańsku i w Gdyni.

– Podpisujemy umowy na po-
prawę kolejowego dostępu do 
portów w Gdańsku i Gdyni, warte 
około trzy miliardy złotych – po-
wiedział premier Morawiecki. 

Umowy dotyczą prac na linii 
kolejowej 226 i stacji Gdańsk Port 
Północny oraz na linii 965 i stacji 
Gdańsk Kanał Kaszubski oraz roz-

budowy stacji Gdynia Port. Pra-
ce mają dotyczyć modernizacji i 
przebudowy torów na stacjach 
portowych (w sumie około 180 
km), rozjazdów oraz przejazdów 
kolejowo-drogowych oraz rozbu-
dowy sieci trakcyjnej.

Nowa infrastruktura kolejowa 
w portach Trójmiasta uczyni z nich 
hub numer jeden na Bałtyku – po-
chwalił się Morawiecki. 

 Modernizujemy korytarze to-
warowe biegnące przez Polskę na 
południe Europy.  

Nadzwyczajne posiedzenie 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego zwołane 25 czerwca br. 
do Sali Akwen w siedzibie NSZZ „S” 
było poświęcone perspektywom 
Grupy LOTOS i PKN Orlen po prze-
jęciu kapitałowym Grupy przez 
Orlen, gwarancje, że oba podmioty 
będą kontynuować działania w za-
kresie CSR (społecznej odpowie-
dzialności biznesu) oraz skutkom 
dla rynku paliw, załóg i odbiorców. 
W spotkaniu, które poprowadził 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG „S”, uczestniczyli, oprócz człon-
ków WRDS i przedstawicieli związ-
kowców, prezesi obu paliwowych 
koncernów Daniel Obajtek (PKN 
Orlen) i Mateusz Bonca (Lotos). 

Orlen stara się o pozwolenie 
Komisji Europejskiej na przeję-
cie kapitałowe. – Decyzja, oprócz 
aspektu biznesowego, bo przede 

wszystkim jesteśmy spółkami ak-
cyjnymi w obszarze spółek Skar-
bu Państwa, jest związana z bez-
pieczeństwem państwa. Choćby 
ostatnia sytuacja z zainfekowa-
niem rurociągów pokazuje, że ta 
fuzja jest konieczna. Inaczej będzie 
wyglądał proces dywersy�kacji
i zaopatrzenia naszego państwa 
w paliwa – powiedział nam Daniel 
Obajtek po obradach WRDS. 

– Z naszej strony ważne było 
potwierdzenie, że prezes Orle-
nu zadeklarował respektowanie 
pakietu socjalnego. Nie będzie 
zwolnień, nawet gdy spółki będą 
łączone nie będzie żadnych pro-
gramów dobrowolnych odejść 
bo koncernu nie stać na tracenie 
doświadczonych pracowników. To 
na razie werbalne deklaracje, ale 
skoro padły publicznie będziemy 
je egzekwować – mówi Dośla.  

Jeden koncern? 

Porty i kolej 

 Jednym z po-
wodów strajku 
nauczycieli były 
nieprzewidzia-
ne i pośpiesznie  
w p r o w a d z a n e 
zmiany w Karcie 

nauczyciela. Narastało poczucie cha-
osu. Na to nałożył się brak strategii 
działania wobec narastającego nie-
zadowolenia w środowisku oświa-
towym. Odwrót od zmian w Karcie 
nauczyciela, wymuszony sporem 
zbiorowym i porozumieniem z wła-
dzami krajowymi „S” wywołuje re-
�eksję, iż rząd przyznał się do błędu.
Skoro jednak do europarlamentu 
wystawiona była autorka tego błę-
du, to środowisko czuje dysonans. 

Rządzący nie przyjęli postulatu 
sekcji gdańskiej oświaty o opóźnie-
niu o rok zmian w systemie oświaty. 
Nie udało się ominąć raf. Widzimy, 
jaki jest napór podwójnego roczni-
ka do szkół ponadpodstawowych, 
gdy o jedno miejsce ubiega się kilku, 
a nawet kilkunastu kandydatów.  

Niech czas wakacji będzie 
czasem wytonowania nastrojów. 
Nieszczęsnym dla procesu kształ-
cenia pokłosiem byłoby trwające 
skłócenie nauczycieli.  

Nie wolno rządowi przespać 
ani godziny. Trzeba wynegocjo-
wane zapisy wprowadzić bez błę-
dów formalnych. Podwyżka o 9,6 
proc. powinna być na kontach 
1 września, chociaż zapisano, że 
będzie do końca września. Byłby 
to ważny gest.  

Czekamy na merytoryczne 
rozmowy i uzgodnienia z nowym 
Ministrem Edukacji Narodowej. 
Potrzebny jest skuteczniejszy styl 
negocjacji z MEN. Ważne jest danie 
członkom związku poczucia spraw-
stwa. Potrzebna jest zmiana języka 
komunikacji z naszym członkami, 
szukanie dróg w wychodzeniu 
z podziałów. Chcemy powrotu do 
standardów pracy związkowej, 
które będą łączyły i integrowały 
środowisko oświatowe, inicjowały 
dyskusję nad problemami oświato-
wo-pracowniczymi. 

Wojciech Książek

Czas 
odpowiedzialności

NASZYM ZDANIEM



CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

133 zł

WYDARZYŁO SIĘ
 25.06.1911 r.  

We Lwowie założo-
no Związek Polski 
Piłki Nożnej.

 26.06.1965 r.  
W Gdańsku odsło-
nięto pomnik Jana 
III Sobieskiego, 
przeniesiony ze 
Lwowa.

 28.06.1956 r.  
W Poznaniu wy-
buchło powstanie 
robotnicze, krwawo 
stłumione przez 
wojsko, UB i milicję.

Czerwiec 76 – milicyjne ścieżki zdrowia
HISTORIA 1976
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ZUS INFORMUJE

Polak na zwolnieniu

Niemy dotąd warknął koci łeb/splunęła granitowa kostka:
Znowuśmy się dali wziąć na lep/położono nas – jak zawsze – mostem

Kazimiera Iłłakowiczówna „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu”  
(lipiec 1956)

Tyle w skali miesiąca (1592 zł w skali roku) dla płacy minimalnej z br. 
(2250 zł brutto) da osobie do 26 roku życia zerowy podatek PIT, przy 
przeciętnym wynagrodzeniu 4,7 tys. zł będzie to 287 zł w skali miesią-
ca (4,2 tys. zł w skali roku). 

PRAWOE K O L O G I C Z N Y

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bioróżnorodność Pomorza
Dzięki wsparciu Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku rozpoczynamy 
kolejny cykl artykułów poświę-
conych ekologii i ochronie śro-
dowiska w ramach działu „Ma-
gazyn Ekologiczny”. Jednym 
ze statutowych celów Związku 
jest „podejmowanie działań na 
rzecz ochrony naturalnego śro-
dowiska człowieka”.  Tegorocz-
ną edycję cyklu zaczynamy od 

pochwalenia naszego regionu 
za jego wyjątkową bioróżnorod-
ność. Jeśli chodzi o przyrodę, 
na Pomorzu naprawdę jest o co 
dbać i co chronić!
Czytaj więcej  
w Magazynie Solidarność

Bezpośrednią przyczyną robot-
niczych protestów w czerwcu 1976 
roku była podwyżka cen żywności, 
ogłoszona przez rząd premiera Ja-
roszewicza. Objęły większość pro-
duktów żywnościowych, np. mięso 
nawet o 70 proc., cukier – o 90 proc. 
Były konsekwencją załamującego 
się, po okresie prosperity, stanu 
gospodarki. Edward Gierek, I se-
kretarz KC PZPR, umiał zjednywać 
sympatię Zachodu. Rządy i banki 
pożyczały Polsce walutę, wpędza-
jąc kraj w spiralę zadłużenia. Gierek 
zadłużał i budował, na owe czasy 
nowoczesne zakłady, lotniska i ob-
wodnice. Były wczasy, kolonie, Pe-
wex, Baltona. Jednak tej dynamiki 
gospodarka centralnie sterowana 
nie wytrzymała.  

W 1976 r. władze liczyły się 
z protestami. Utworzono specjalne 
grupy do inwigilacji potencjalnych 
inspiratorów wystąpień. Wpro-
wadzono tryb przyspieszony w 
postępowaniu przed sądami i kole-
giami. W strajkach, które wybuchły 
25 czerwca uczestniczyło 80 tys. 

osób. Do największych   strajków 
i demonstracji doszło w Radomiu, 
Ursusie i Płocku. W Radomiu spło-
nął gmach KW PZPR. Protesty spa-
cy�kowała milicja. Zatrzymanych
demonstrantów przeprowadzano 
w szpalerze milicyjnym przez tzw. 
„ścieżki zdrowia” (brutalne bicie 
pałkami otrzymało potoczną na-
zwę zaczerpniętą z telewizyjnego 
programu o tym tytule).  

Zatrzymano ponad tysiąc osób. 
Z pracy zwolniono w Radomiu i Ur-
susie ponad 1200 osób. Niektóre z 
tzw. „wilczym biletem” miały proble-
my z zatrudnieniem gdziekolwiek. 
W związku z „wydarzeniami” śmierć 
poniosły 4 osoby, m.in. ks. Roman 
Kotlarz, który po pobiciu zmarł. 

Rząd wycofał się z podwyżek, 
ale przeciwko mieszkańcom Ra-
domia i Ursusa ruszyła machina 
propagandowa wyszydzania i zo-
hydzania. Organizowano wiece po-
tępiające „warchołów”. W wyniku 
robotniczych protestów powstał 
Komitet Obrony Robotników, nio-
sący pomoc represjonowanym. 

Druga edycja Forum Wizja Roz-
woju odbyła się 24 i 25 czerwca br. 
w Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni. To jedno z ważniejszych 
wydarzeń gospodarczych w pół-
nocnej Polsce w tym roku. W pa-
nelu „Kierunki rozwoju przemysłu 
stoczniowego” jednym z uczestni-
ków był Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG NSZZ „S”.  

– Zgodnie z mottem spotkania 
„Wizja rozwoju” skupiłem się nad wa-
runkami rozwoju. Opisuje je ważny 
dla europejskiego przemysłu stocz-
niowego dokument Europejskiego 
Komitetu Dialogu Społecznego Sek-
tora Okrętowego w Brukseli, okre-
ślający normy socjalne dla branży 
z 2013 roku. Przyjęły je organizacje 
pracodawców i pracobiorców oraz 
przedstawiciele Komisji Europejskiej. 

W Polsce jest on realizowany zbyt 
wybiórczo. Za duże są dysproporcje 
wynagrodzeń między fachowcami 
w Polsce i w „starej” Unii. Nasze kosz-
ty pracy to ok. 10 euro za godzinę, 
przy wynoszącym 33 euro koszcie 
godziny pracy w krajach Zachodu. 
Jest więc spora płaszczyzna nego-
cjacyjna. Co prawda różnią nas kosz-
ty życia, ale kontrakty na budowę 
statków i ich remonty nie różnią się 
zbytnio swą wartością. Armatorom 
zależy przecież, by były one wyko-
nane profesjonalnie – przekonywał 
w debacie Dośla. 

Wśród tematów gospodar-
czych były m.in. współpraca kon-
cernów ze światem nauki, inno-
wacje i technologie przyszłości, 
energetyka, społeczna odpowie-
dzialność biznesu. 

Wizja rozwoju

Za nami XXIII Spartakiada Przemysłu Spożywczego, rozegrana w wy-
jątkowo przyjaznej i zgodnej z zasadami fair-play atmosferze. W klasy-
�kacji generalnej zwycięstwo przypadło SPC Warszawa (39 pkt.), drugie
miejsce zajął Animex Morliny (37 pkt.), trzeci na podium był Mieszko Ra-
cibórz (36 pkt.).

Spartakiada Spożywców
Z danych ZUS wynika, że w cza-

sie pierwszych czterech miesięcy 
2019 r. Polacy spędzili na zwolnie-
niach lekarskich 103 miliony dni.

Pomiędzy styczniem a kwiet-
niem br. do ZUS wpłynęło 9,2 miliona 
zwolnień lekarskich. W porównaniu 
do ubiegłego roku liczba zwolnień 
spadła o 1,1 proc. Mniej jest też dni 
absencji chorobowej, o 2,8 proc. Naj-
częstszą przyczyną absencji w pracy 
była ciąża, poród i połóg. Zwolnienia 

z tego powodu trwały 16,1 miliona 
dni i stanowiły 18,7 proc. Kolejne były 
choroby układu oddechowego – 14,5 
miliona dni (16,9 proc.), choroby ukła-
du kostno-stawowego, mięśniowego 
i tkanki łącznej 12,7 miliona dni (14,8 
proc.) oraz urazy i zatrucia – 11,1 mi-
liona dni (12,9 proc.).  

Dane przekazał regionalny 
rzecznik prasowy ZUS wojewódz-
twa pomorskiego Krzysztof Cie-
szyński.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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