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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Koncert kolęd
Tradycyjnie u progu Nowego 

Roku, w sobotę, 12 stycznia 2019 r. 
o godz.16 odbędzie się w bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku, świątecz-
no-noworoczny koncert kolęd 
pod patronatem ks. arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia, metropo-
lity gdańskiego i NSZZ „Solidar-
ność”. Wystąpi zespół PECTUS.

Czas pracy kierowców 
do zmiany

W styczniu br. w Parlamencie 
Europejskim odbędzie się głoso-
wanie nad nowymi przepisami 
dotyczącymi czasu pracy i okresu 
odpoczynku kierowców autobu-
sów, autokarów i ciężarówek. Ko-
misja Krajowa „S” rozpoczęła akcję 
informacyjną uświadamiając, jakie 
zagrożenia dla wszystkich uczest-
ników ruchu drogowego może 
nieść przemęczenie kierowców 
zawodowych.  

Legitymacje 
elektroniczne 

Trwa akcja wyrabiania elek-
tronicznych legitymacji dla 
członków NSZZ „Solidarność”. Do 
końca grudnia 2018 legitymacje 
elektroniczne w naszym Regionie 
posiadało już 6818 osób. Pomoc-
ne w przyspieszeniu wydawania 
legitymacji jest poprawne wypeł-
nienie wniosku. Taki wniosek nale-
ży pobrać ze strony internetowej 
Komisji Krajowej.

Zapowiada się  
protest w szkołach
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8 stycznia br. w siedzibie „S” spo-
tkali się członkowie Rady Międzyre-
gionalnej Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
Zaczęło się od śpiewania kolęd, 
wspólnej modlitwy, składania ży-
czeń, a potem była merytoryczna 
dyskusja o skomplikowanej sytuacji 
w oświacie. 

Podczas dyskusji najwięcej kon-
trowersji wzbudzały kwestie wyna-
grodzeń. Skrytykowano zbyt niskie 
podwyżki od 1 stycznia 2019 r., któ-
re wynoszą  5 proc., czyli 120–160 
zł brutto.  Podjęto też uchwałę w 
sprawie przygotowań do akcji pro-
testacyjnej w oświacie.

Więcej...>>

Ministerstwo 
Edukacji Naro-
dowej podjęło 
w ostatnich 
latach wiele 
bardzo różnych 
działań, zamiast 

skoncentrować się na dobrym 
wdrożeniu powrotu do 8-
-letniej szkoły podstawowej  
i 4-letniego liceum oraz 5-let-
niego technikum. Nie można 
robić wszystkiego na raz. Cie-
szymy się z rozwoju gospo-
darczego. Dobrze, że średnia 
płaca dochodzi do 5 tys. zł, że 
inne branże budżetowe po-
tra�ą zmienić swoją sytuację,
ale pracownicy oświaty też 
by chcieli uszczknąć trochę 
z tego rozwoju. Tymczasem 
podwyżki wynagrodzeń na-
wet nie rekompensują wzrostu 
cen. Dodatkowo skasowano 
zasiłek na zagospodarowanie, 
a wprowadzono zmiany w 
awansie de facto obniżające 
wzrost płac wraz ze stażem 
zawodowym. Nauczyciel sta-
żysta przez dwa lata zarabia 
1750 zł netto miesięcznie,  
a potem przez 6 lat na kontrak-
cie niewiele więcej.  Na ostat-
nim (8.12.2019 r.) posiedzeniu 
Rady Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania w Gdań-
sku zadaliśmy pytanie: „Jaka 
jest strategia działań Sekcji 
Krajowej, skoro w maju ubie-
głego roku podczas Walnego 
Zebrania Delegatów przyję-
to stanowisko domagające 
się odwołania minister Anny 
Zalewskiej?”. Jesteśmy związ-
kiem zawodowym, a związek 
musi czasami korzystać z orę-
ża protestacyjnego. Dlaczego 
my o tym mówimy? Bo boimy 
się odchodzenia od zawodu 
młodych ludzi. Informatycy już 
nie chcą pracować w szkole, 
jest problem z matematykami, 
�zykami.  To jest problem przy-
szłości polskiej szkoły. Polski  
w ogóle. 

Wojciech Książek

Napięta atmosfera 
w oświacie

NASZYM ZDANIEMJanusz Śniadek gościem 
 Zarządu Regionu Gdańskiego

Poseł Janusz Śniadek był go-
ściem pierwszego w nowym roku 
posiedzenia Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
które odbyło się 7 stycznia br. w 
gdańskiej siedzibie „Solidarności”. 
Polityk Prawa i Sprawiedliwości 
odniósł się do Stanowska Komi-
sji Krajowej dotyczącego sytuacji 
społecznej, odpowiadał też na py-
tania przedstawicieli organizacji 
związkowych.

11 grudnia 2018 roku Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność” przy-
jęła stanowisko, w którym we-
zwała rząd Zjednoczonej Prawicy 
do realizacji obietnic wyborczych, 
między innymi dotyczących pod-
wyższenia kwoty wolnej od podat-
ku i waloryzacji kosztów uzyskania 
przychodu oraz progów podatko-
wych. W dokumencie zwrócono 
uwagę na kryzys dialogu społecz-
nego i pomijanie związków zawo-
dowych w procesie konsultacji. 
W przypadku nieprzystąpienia 
przez rząd do konstruktywnego 
dialogu z NSZZ „Solidarność” pla-
nuje przystąpienie do protestów.

Na poniedziałkowym posiedze-
niu poseł Janusz Śniadek stwier-
dził, że jest zdziwiony tak ostrym 
stanowiskiem Związku, gdyż jego 
zdaniem obecny rząd jest najbar-
dziej propracowniczym z dotych-
czas rządzących w naszym kraju. 
Przykładem tego, że wsłuchuje się 
w głos obywateli, jest wycofanie 
się z planów podwyżek cen ener-
gii elektrycznej. Obecna sytuacja 
gospodarcza w naszym kraju jest 
bardzo dobra, i to paradoksalnie 
powoduje, że coraz więcej grup 
społecznych upomina się o więk-
sze wynagrodzenia. 

Odpowiadając na wystąpienie go-
ścia, przewodniczący ZRG Krzysztof 
Dośla, wymienił obietnice wyborcze 
PiS-u, które nie zostały zrealizowane, 
jak choćby kwota wolna od podatku. 
Następnie głos zabrali przedstawicie-
le z kilku organizacji związkowych, 
którzy przedstawili problemy swoich 
zakładów. Wspólnym mianownikiem 
wszystkich tych spraw jest brak kon-
struktywnego i odpowiedzialnego 
dialogu społecznego ze strony decy-
dentów. Więcej...>>

Zapraszamy do lektury „Maga-
zynu Solidarność”:
 Czy będzie protest „Solidarno-

ści” w nowym roku?
 Pikieta w obronie zwolnionego 

związkowca w Gdynia Conta-
iner Terminal 

 Wynagrodzenia w oświacie
 25 lat Stowarzyszenia Godność
 Wspomnienie internowanego 

w ośrodku w Strzebielinku
 Porady prawne: Uwaga na 

ooszustów!

Styczeń 2019

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sie-boga-nie-wstydzimy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-gdzie-sie-podzial-dialog-spoleczny


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

2008 godzin
Tyle godzin przepracujemy w 2019 roku, najwięcej w styczniu (176 
godzin), lipcu (184 godziny) i październiku (184 godziny). W 2019 r. 
żadne ze świąt nie przypada w sobotę.

WYDARZYŁO SIĘ
 7.01.1795 r.  

ostatni król Polski 
Stanisław August 
Poniatowski został 
wywieziony na ze-
słanie do Grodna.

 8.01.1894 r.  
urodził się o. 
Maksymilian Maria 
Kolbe – pierwszy 
polski męczennik 
okresu II wojny 
światowej beaty�-
kowany w 1971 r. 
i kanonizowany 
w 1982 r.

 11.01.1940 r.  
w Siedlcach zano-
towano najniższą 
temperaturę w Pol-
sce od momentu 
prowadzenia po-
miarów w historii 
naszego kraju:  
-41º Celsjusza.

Ubezpieczenia społeczne w II RP
HISTORIA 1919
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11 stycznia 1919 r. Naczel-
nik Państwa Józef Piłsudski, dwa 
miesiące po odzyskaniu niepodle-
głości, wydał dekret o obowiązko-
wym ubezpieczeniu pracowników, 
pierwszy polski akt prawny o ubez-
pieczeniu na wypadek choroby. 
Dekret gwarantował pracownikom 
i ich rodzinom pomoc lekarską, le-
czenie szpitalne i zasiłek chorobo-
wy i stał się podstawą do tworzenia 
systemu ubezpieczeniowego. 19 
maja 1920 r. Sejm podjął odpo-
wiednią ustawę. W 1924 r. wpro-
wadzono przepisy o ubezpiecze-
niu na wypadek braku pracy, a w 
1933 r. kolejne ubezpieczenia na 
wypadek niezdolności do pracy, 
śmierci w wyniku wypadku przy 
pracy lub choroby zawodowej. 
Jednostkami organizacyjnymi były 
kasy chorych z radami składający-
mi się w 2/3 z przedstawicieli pra-
cowników i w 1/3 z pracodawców. 
Funkcjonowały one w miastach 

lub powiatach o liczbie ludności 
przekraczającej 50 tysięcy i były 
niezależne od administracji rzą-
dowej. 24 października 1934 r. 
rozporządzeniem prezydenta RP 
powstał Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych z siedzibą w Warszawie. 
Do ZUS należało ustalanie prawa 
do świadczeń długoterminowych 
i ich wypłata, administrowanie ma-
jątkiem ubezpieczenia emerytalne-
go i wypadkowego oraz lecznictwo 
i pro�laktyka chorób zawodowych.
Składka na ubezpieczenie choro-
bowe stanowiła 6,5 proc. zarobku 
i była płatna w 3/5 przez praco-
dawcę i w 2/5 przez pracownika. 
Świadczenie było wypłacane przez 
26 tygodni. W przypadku, gdy cho-
roba była wynikiem wypadku przy 
pracy, zasiłek przysługiwał aż do 
wyzdrowienia. Pracujące kobiety, 
które urodziły dziecko, miały prawo 
do zasiłku w wysokości 100 proc. 
pensji przez 8 tygodni.

PRAWNIK ODPOWIADA

Powrót na etat

PYTANIE TYGODNIA
Słabość ma zawsze jedną konsekwencję – zamiłowanie do wielkich 
słów bez treści.

Józef Piłsudski, w latach 1918–1922 naczelnik państwa 
(fragment książki: Myśli, mowy i rozkazy)

Czy wzrosły wynagrodzenia?
WACŁAW CIECHOLIŃSKI, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” 
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.

– Mamy szczęśliwe święta! Po 30-minutowej roz-
mowie z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, która odbyła się w Sta-
rogardzie Gdańskim w piątek, 21 grudnia 2018 r., 
ustaliliśmy, że wszystkie nasze żądania płacowe będą 
spełnione. Pracownicy niemedyczni, w tym osoby na 
stanowiskach salowych, otrzymają dodatek 200 zł do 

pensji zasadniczej i to z wyrównaniem od października 2018 r. Kończy-
my więc spór zbiorowy. Oczywiście, to nie jest dużo, do średniej krajowej 
nam daleko. Jednak udało się osiągnąć sukces. Od lipca toczyliśmy bój, 
rozmawialiśmy z prezydentem, przedstawialiśmy naszą sprawę na fo-
rum WRDS i wiemy, że dzisiaj nic więcej nie możemy uzyskać. Ale prawie 
dwustu pracownikom nie trzeba będzie dopłacać do minimalnej pensji. 
Już wiemy, że w maju 2019 r. będziemy prowadzić kolejne rozmowy na 
temat uregulowań płacowych dla grupy mniejszościowej, czyli dla pra-
cowników technicznych, administracji i obsługi. 

ZMIANY W ROZLICZENIACH PIT

11 grudnia 2018 r. Trybunał 
Konstytucyjny ogłosił wyrok 
w sprawie pytania prawnego Sądu 
Rejonowego w Koninie. Pytanie 
dotyczyło prawa żądania przywró-
cenia do pracy pracownika obję-
tego ochroną przedemerytalną. 
Sąd Rejonowy miał wątpliwość co 
do tego, czy zgodne z Konstytucją 
jest pozbawienie pracownika ob-
jętego ochroną przedemerytalną 
prawa żądania przywrócenia do 
pracy w wypadku, gdy jego umo-
wa o pracę zawarta na czas okre-
ślony została wypowiedziana z 
naruszeniem prawa.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, 
że kodeks pracy w zakresie, w ja-
kim nie przyznaje pracownikowi 
objętemu ochroną przedemery-
talną, prawa żądania orzeczenia 
przez sąd bezskuteczności wypo-
wiedzenia tej umowy, a w razie 

jej rozwiązania przywrócenia do 
pracy na poprzednich warunkach, 
jest niezgodny z Konstytucją RP. 
Zdaniem Trybunału, kryterium ro-
dzaju zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę zawartej na czas 
określony nie może być dostatecz-
nym uzasadnieniem ograniczenia 
zakresu ochrony części pracowni-
ków w wieku przedemerytalnym.

Odnotowania wymaga, że TK 
orzekał już o konstytucyjności 
przedmiotowego przepisu kodek-
su pracy. W przeszłości rozstrzygał 
o prawie żądania przywrócenia 
do pracy chronionych działaczy 
związkowych zatrudnionych na 
czas określony. Poprzednio rów-
nież uznał, że pozbawienie ich 
tego prawa jest sprzeczne z Kon-
stytucją.
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.  

Łukasz Sulej 

Pamiętajmy, że 10 stycznia 2019 r. mija termin składania do 
pracodawcy informacji o liczbie członków organizacji związkowej. 
Obowiązek ten wynika z ustawy o związkach zawodowych.

Do tej pory organizacje związkowe przedstawiały informację 
o liczbie członków związków co trzy miesiące, teraz informacja ta ma 
być przedkładana co 6 miesięcy – według stanu na dzień 30 czerwca 
i 31 grudnia – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym 
okresie. Pierwsza informacja o liczbie członków powinna zostać zło-
żona do 10 stycznia 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.  
Więcej...>>

Jak w 2019 roku przekazać 1 proc. podatku 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy? 

W 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla wszyst-
kich pracowników wypełnione roczne zeznanie podatkowe za 2018 r., 
bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika.  Od 
15 lutego do 30 kwietnia każdy pracujący podatnik (zmiana nie dotyczy 
działalności gospodarczej) będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em 
na Portalu Podatkowym. Dodatkowo podatnik będzie mógł wskazać lub 
zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbo-
wym do zwrotu nadpłaty. Osoby, które chcą przekazać Pomorskiej Fun-
dacji Edukacji i Pracy 1% podatku dochodowego mogą wpisać w swój PIT 
nr KRS Fundacji, wtedy urzędy skarbowe przekażą pieniądze organizacji. 

KRS Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy: 0000337122.

Informacja o liczbie członków 
Związku

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/informacja-o-liczbie-czlonkow-zwiazku
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