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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Inaczej pracujemy 
– przypominamy

W związku z wprowadzonym 
stanem epidemii praca w Zarzą-
dzie Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” odbywać się będzie 
w ograniczonym zakresie. Prosimy 
o kontakt w poszczególnych spra-
wach przede wszystkim drogą 
telefoniczną lub mailową, a oso-
biście tylko w niezbędnych spra-
wach, po uprzednim umówieniu 
się telefonicznie. Również tereno-
we oddziały są zamknięte.

Więcej czasu na PIT
Standardowo termin na złożenie 

rocznego zeznania PIT upływa 30 
kwietnia. W tym roku deklaracje bę-
dzie można jednak składać do koń-
ca maja. – Jest to szczególnie istotne 
dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą. W ich przypadku ko-
nieczne jest bowiem samodzielne 
wypełnienie i przesłanie zeznania 
do urzędu skarbowego – czytamy 
w komunikacie Ministerstwa Finan-
sów. Z kolei dla osób, które rozli-
czają się na drukach PIT-37 i PIT-38 
w usłudze Twój e-PIT znajduje się 
automatycznie przygotowane roz-
liczenie podatkowe. W przypadku 
braku aktywności zostanie ono za-
akceptowane 30 kwietnia. 

Głos pracownika
Związki zawodowe działające 

w OT Post Gdynia apelują: trze-
ba podjąć niezwłoczne działania, 
by chronić pracowników przed 
zakażeniem Covid-19. Sprawie 
poświęcone było poniedziałkowe 
wydanie audycji „Głos pracowni-
ka”, która jest emitowana w Radiu 
Gdańsk. Posłuchaj audycji...>>

31 sierpnia zostaną wręczone 
stypendia z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „S”. Więcej...>>

Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

P r e z y -
dent podpi-
sał wczoraj 
u c h w a l o n ą 
w ekspreso-
wym tempie 
ustawę, która 
ma pomóc 
pracownikom 

i przedsiębiorców w tym niezwykle 
trudnym czasie pandemii. Waż-
ne jest także to, że ustawa swoim 
działaniem obejmuje również rol-
ników i osoby pracujące w opar-
ciu o atypowe formy zatrudnienia, 
jak umowy o dzieło, zlecenie czy 
samozatrudnionych. To pokazuje, 
że podjęte zostały przynajmniej 
starania objęcia wszystkich grup 
pracowniczych, które mogą zostać 
dotknięte skutkami pandemii. 

Niestety, różne negatywne zja-
wiska związane z pandemią już 
dzisiaj docierają do zakładów pra-
cy w Polsce. Wiele branż, jak np. tu-
rystyka, hotelarstwo, gastronomia 
czy transport towarowy, osobowy, 
kolejowy, lotniczy i wodny będą 
ponosiły straty. Problemy przed-
siębiorstw związane chociażby 
z brakiem kontraktów, wycofywa-
niem się z tych dotychczasowych, 
z płatnościami – to zjawiska, które 
towarzyszą każdemu kryzysowi. W 
takim momencie bez szczególnej 
ochrony państwa nikt by sobie nie 
poradził.

Mamy nadzieję, że po sygna-
łach wskazujących na konieczność 
poprawienia uchwalonych roz-
wiązań, nastąpi reakcja. Wiadomo 
bowiem, że jeśli prawo uchwala 
się szybko, to występują niedo-
ciągnięcia i ważne jest, aby były 
one korygowane. Rozwiązania, 
które zostały przyjęte, na pew-
no nie będą satysfakcjonowały 
wszystkich, ale – dzięki podpisowi 
prezydenta – dają podstawę do 
udzielania wsparcia już od dzisiaj. 
To determinant do dalszej działal-
ności i wiadomość, że nie zostało 
się zostawionym samemu sobie z 
tymi ważnymi problemami. Bo to 
że jako państwo musimy liczyć się 
z kłopotami w skali makro, wiado-
mo już dzisiaj. 

Krzysztof Dośla
przewodniczący ZRG  

NSZZ „Solidarność”

NASZYM ZDANIEM
Premier Mateusz Morawiec-

ki poinformował o konieczności 
wprowadzenia nowych ograni-
czeń. – Chcemy za wszelką cenę 
uniknąć tego, co spotkało pań-
stwa Europy Zachodniej – powie-
dział we wtorek. Jak zaznaczył, z 
każdym lekkomyślnym czy nie-
potrzebnym wyjściem z domu, 
pandemia  się przedłuża.  Nowe 
ograniczenia nałożone zostają na 
2 tygodnie (z możliwością prze-
dłużenia). Najważniejsze z nich to:
 limit osób przebywających w 

sklepie: 3 osoby na 1 kasę
 na targowiskach: 3 klientów na 

1 punkt handlowy
 w placówkach pocztowych: 2 

osoby na 1 okienko
 w godzinach od 10:00 do 12:00 

sklepy i punkty usługowe będą 
mogły obsługiwać tylko osoby 
powyżej 65. roku życia 

 wszyscy klienci muszą robić 
zakupy w jednorazowych ręka-
wiczkach

 w weekendy zamknięte będą 
wielkopowierzchniowe sklepy 
budowlane

Są nowe obostrzenia 

 wprowadzony zostaje obowią-
zek utrzymania co najmniej 2-
-metrowej odległości między 
pieszymi (dotyczy to także bli-
skich, z wyjątkiem dzieci oraz 
niepełnosprawnych)

 dzieci i młodzież nie mogą wy-
chodzić z domu bez opieki

 nie można korzystać z parków, 
plaż, czy bulwarów

 zamknięte zostają hotele, salo-
ny kosmetyczne i fryzjerskie.
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Tarcza antykryzysowa przyjęta 
i podpisana. Teraz należy pilno-
wać, jak rozwiązania tam zapisane 
będą realizowane w praktyce na 
terenie zakładów pracy, czy wpro-
wadzane restrykcje rzeczywiście 
wynikają z kryzysu. Temu będzie 
służył też  przygotowywany przez 
Związek poradnik, który będzie 
dostępny w najbliższych dniach. 
Oprócz wielu zapisów potrzeb-
nych w czasach pandemii (o tym 
obok) trudno zrozumieć, dlaczego 
przyznano premierowi  upraw-
nienia do odwoływania członków 

Rady Dialogu Społecznego nie 
tylko z powodów lustracyjnych, 
ale także innych. – „Solidarność” 
od roku zabiega o lustrację w RDS, 
naciskając na rząd w celu zainicjo-
wania niezbędnych zmian – przy-
pomina Piotr Duda. – Dotychczas 
nie spotkało się to z reakcją, mimo 
że na znak protestu „Solidarność” 
nie bierze udziału w plenarnych 
posiedzeniach z udziałem obec-
nego przewodniczącego. Jednak 
umieszczanie tej kwestii w „Tarczy 
antykryzysowej” jest zwyczajnym 
nieporozumieniem. 

Rada Dialogu Społecznego w 2019 roku

Tarcza antykryzysowa przyjęta
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Tyle jest obecnie osób zarażonych koronawirusem na Pomorzu. Po-
nad 2 900 objętych jest nadzorem epidemiologicznym, 782 kwaran-
tanną, wykonane zostały 1 892 testy, nikt na Pomorzu nie zmarł (dane 
na wtorkowy wieczór, 31 marca). 

Wykonaliśmy do dzisiaj 46,5 tysiąca testów. W ostatnich dniach blisko 
cztery tysiące testów na dobę. Testów genetycznych - najbardziej wiary-
godnych, którymi musimy potwierdzić każde zakażenie - mamy 100 ty-
sięcy rozdystrybuowanych w laboratoriach oraz kolejne kilkaset tysięcy, 
które mamy zakontraktowane na najbliższy czas.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas poniedziałkowej konfe-
rencji, kiedy przedstawiał aktualną sytuację w Polsce  

w zakresie epidemii

 Pamiętaj
W czasach pandemii choroby COVID-19, wywołanej przez wirus 

SARS-CoV-2,  przydatne są jak nigdy, elektroniczne systemy kontaktu 
z przychodnią, czyli lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem spe-
cjalistą. Pamiętajmy, nie musimy osobiście stawiać się w przychod-
niach i narażać na zarażenie. Korzystajmy z elektronicznego systemu 
opieki zdrowotnej: e-recepta, rejestracja internetowa, konsultacja 
telefoniczna, e-zwolnienie.  Więcej...>>

Począwszy od tego roku znacz-
nie wzrosła podstawa naliczania 
odpisów na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych. Obecnie 
należy bowiem stosować prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie 
w gospodarce narodowej, w dru-
gim półroczu 2018 r. ogłoszone 
przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 zł. 

Zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych tworzą pracodawcy 
zatrudniający – według stanu na 
1 stycznia danego roku – co naj-
mniej 50 pracowników w przeli-
czeniu na pełne etaty (pracodaw-
cy zatrudniający co najmniej 20 i 
mniej niż 50 pracowników w prze-
liczeniu na pełne etaty, tworzą 
zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych na wniosek zakładowej 
organizacji związkowej, a praco-
dawcy prowadzący działalność 
w formie jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów bu-
dżetowych tworzą FŚS bez wzglę-
du na liczbę pracowników).

Środki funduszu należy groma-
dzić na odrębnym rachunku ban-
kowym. Pracodawca przekazuje 
odpis na rachunek bankowy ZFŚS 
do dnia 30 września, z tym, że do 
dnia 31 maja przekazuje kwotę 
stanowiącą co najmniej 75 proc. 
równowartości odpisów.

Środkami zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych admini-
struje pracodawca. Niewykorzy-
stane środki funduszu w danym 
roku kalendarzowym przechodzą 
na rok następny.

Wysokość odpisu podstawo-
wego na jednego zatrudnionego 
(37,5 proc.) od 1 stycznia do 31 lip-
ca 2019: 1229,30 zł, od 1 sierpnia 
do 31 grudnia 2019: 1271,21 zł, od 
1 stycznia 2020: 1 550,26 zł. 
Podstawa prawna – ustawa z dnia 
13 lutego 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2020 
(Dz. U. 278)

Maria Szwajkiewicz

PRAWNIK INFORMUJE

Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych: Wyższy odpis w 2020 r.

DARIUSZ KOSIOR, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji w Lęborku 

– Trzynastego marca przez dyrektora spółki 
zostały wprowadzone obostrzenia i osoby, które 
mogą, pracują zdalnie z domów. Kasa w przedsię-
biorstwie jest nieczynna, biuro nie przyjmuje osób 
z zewnątrz. Jeśli ktoś chce załatwić sprawy pilne, 

to musi wcześniej się umówić, aby przekazać ewentualne dokumenty 
w sposób bezpieczny. Poza tym pracujemy na różnych obiektach, które 
są rozrzucone po terenie Lęborka. W jednym miejscu jest biuro, w dru-
gim stacja uzdatniania, a w kolejnym oczyszczalnia, więc nie ma skupisk 
wielu osób. Na szczęście nie zdarzają się awarie, więc brygady pracują 
tylko w takich sytuacjach, gdy faktycznie muszą już wyjeżdżać. Pozostałe 
osoby bezpiecznie przeczekują obecną sytuację.

ADAM TYLSKI, wiceprzewodniczący Rady 
Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ 
„Solidarność”

– Ponad dwa tygodnie temu został w naszym 
kraju wprowadzony stan zagrożenia epidemiczne-
go. Zostały przedstawione sugestie i zalecenia, w jaki 
sposób pracodawcy powinni organizować pracę. Od 
tego czasu związek rozmawia z pracodawcą, jednak 
mijają kolejne dni i tygodnie, a rezultat nie jest zado-

walający. Po wystosowanym apelu wprowadzono elastyczne kończenie 
pracy, elastyczne przerwy czy przewóz ograniczonej liczby osób, jednak to 
wciąż za mało. W dalszym ciągu nie ma pomiaru temperatury u osób wcho-
dzących na teren firmy i nie są rozdzielone zmiany robocze, a jest to kluczo-
we, aby zmniejszyć ryzyko kontaktu załogi z osobą potencjalnie chorą.

wypowiedź z programu „Głos pracownika”, który jest emitowany  
na antenie Radia Gdańsk w każdy poniedziałek

ANDRZEJ BOGUCKI, przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Energa Operator SA oddział w Gdańsku 

– Nasz pracodawca zastosował wszystkie procedury umożliwiające 
pracę zdalną. Tam gdzie była możliwość zmniejszenia kontaktu między 
pracownikami i społeczeństwem – a pracujemy przecież na obszarze 
„zewnętrznym” – zostało wprowadzone ograniczenie, ale w taki sposób, 
aby zachować trwałość dostaw energii. Nie wiemy jak długo będzie trwać 
obecna sytuacja, ale na podstawie ostatniej wideokonferencji z zarządem 
mogę powiedzieć, że nie są przewidywane żadnej zmiany ani ruchy ka-
drowe powodujące zwolnienia. Również w zakresie praw pracowniczych 
wszystko jest tak jak powinno być. Brygady pracują w ograniczonym 
składzie, mają za zadanie pojawiać się tylko w sytuacjach awaryjnych, 
a w poszczególnych pokojach pracownicy zostali rozsadzeni, nastąpiło 
też ograniczenie obecności do tych osób, które są niezbędne. 

Praca w czasie 
koronawirusa

Ministerstwo Finansów wydłu-
ża termin złożenia zeznania CIT-8 
dla podatników CIT (czyli m.in. or-
ganizacji związkowych) do:
 31 lipca 2020 r. dla podatników 

osiągających wyłącznie do-
chody wolne od podatku (na 
podstawie art. 17 ust. 1 ustawy 
o CIT), niezatrudniających pra-
cowników i nieprowadzących 
działalności gospodarczej.

 do 31 maja 2020 r. organizacje 
związkowe które zatrudniają 
pracowników lub prowadzą 
działalność gospodarczą.
W razie wątpliwości prosimy 

o kontakt: 
Bartosz Byczuk 
b.byczuk@solidarnosc.gda.pl 
tel. 502 172 289

Link do Dziennika Ustaw…>>

Wydłużono termin składania CIT-8

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” informuje, że 
w związku z panującą pandemią 
koronawirusa zostały odwołane 
centralne uroczystości 40-lecia 
NSZZ „Solidarność” w Warszawie.

Informujemy również, że spra-
wy organizacyjne uroczystości w 
Regionie Gdańskim w imieniu Pre-
zydium ZR koordynuje Wojciech 
Książek: wojciech.ksiazek@solidar-
nosc.gda.pl

Odwołane uroczystości


