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INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Wielki Piątek 
W Wielki Piątek, 10 kwietnia 

2020 r., Biuro Zarządu Regionu Gdań-
skiego będzie nieczynne. Tego wyjąt-
kowego dla chrześcijan dnia nie pra-
cują Austriacy, Bułgarzy, Cypryjczycy 
(grecka strona podzielonej wyspy), 
Duńczycy, Estończycy, Finowie, Hisz-
panie, Holendrzy, Łotysze, Maltań-
czycy, Niemcy, Portugalczycy, Słowa-
cy, Szwedzi i Brytyjczycy. Duńczycy 
i Hiszpanie również Wielki Czwartek 
mają  ustawowo wolny od pracy. 

Upominamy się 
o fabryki

– Tuż po świętach będziemy mu-
sieli bardzo mocno upomnieć się 
o rozwiązania antykryzysowe dla 
dużych firm – poinformował Domi-
nik Kolorz, lider śląsko-dąbrowskiej 
„S” i przestrzega, że „jest bardzo 
prawdopodobne, że gdy w końcu 
zwalczymy epidemię koronawirusa, 
pojawi się epidemia biedy i bez-
robocia”. „Solidarność” domaga się 
większego pakietu pomocowego 
dla dużych firm, kluczowych dla go-
spodarki i miejsc pracy. Więcej...>>

Unijna solidarność?
Instrument tymczasowego 

wsparcia SURE (Support to mitigate 
Unemployment Risks in an Emergen-
cy) w celu ograniczenia ryzyka bez-
robocia w sytuacji kryzysowej pro-
ponuje Komisja Europejska. Według 
szacunków ekspertów i wypowiedzi 
członków rządu od 45 mld zł do na-
wet 100 mld zł może „wyparować” 
w tym roku z polskiej gospodarki 
przez kryzys związany z koronawi-
rusem. W Polsce do końca grudnia 
br. może pojawić się nawet półtora 
miliona nowych bezrobotnych.

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

Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża,
On ciebie wesprze, ocali...

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim Związkowcom  
i Sympatykom NSZZ „Solidarność”  

życzę nadziei, które niesie Święto Zmartwychwstania Pańskiego.
Oby Święta Wielkanocne przyniosły radość  

oraz wzajemną życzliwość.  
Niech  Zmartwychwstanie stanie się źródłem siły ducha 
w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć  

w przyszłość w czasie próby,  
a poranek Zmartwychwstania niechaj wniesie nadzieję w nasze serca. 

Krzysztof Dośla
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”

Rząd przyjął uzupełnienia w 
tzw. Tarczy antykryzysowej, mają-
ce przeciwdziałać negatywnemu 
oddziaływaniu pandemii korona-
wirusa na gospodarkę. I tak, m.in. 
ze zwolnienia ze składek na ZUS 
przez trzy miesiące będą korzystać 
przedsiębiorstwa zatrudniające do 
49 pracowników, a nie jak dotych-
czas do 9, powołany będzie fundusz 
wsparcia płynności finansowej. Tar-
czę 1.1., czyli uzupełnienie do usta-
wy obowiązującej od 1 kwietnia 
br., wyceniono na 11 mld zł. 

Najważniejsze rozwiązania:
 Rozszerzenie zwolnień z ZUS-u 

na przedsiębiorców, którzy za-
trudniają od 10 do 49 pracow-
ników. Ulga na ZUS wyniesie 50 
proc. składek na ubezpieczenia 
społeczne za każdego z nich.

 Wydłużenie wsparcia dla firm
w ramach świadczenia posto-
jowego (3 miesiące).

 W przypadku obowiązkowej 
kwarantanny, rolnicy i domow-
nicy otrzymają zasiłek w wy-
sokości 50 proc. minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.

 Wprowadzenie nielimitowane-
go dostępu do „publicznych” 
stron internetowych, w tym 
domeny gov.pl i umożliwiają-
cych zdalną diagnostykę me-
dyczną oraz  e-learning.

 Wyposażenie placówek ochro-
ny zdrowia w szybkie łącza 
internetowe i sprzęt umożli-
wiający prowadzenie zdalnej 
diagnostyki medycznej.

 Zabezpieczenie przed egzeku-
cją komorniczą środków po-

chodzących z Tarczy antykry-
zysowej.
Poprawki zakładają również 

utworzenie funduszu gwarancji 
płynnościowej w Banku Gospo-
darstwa Krajowego.  

Minister rozwoju Jadwiga 
Emilewicz zadeklarowała, że rząd 
ochroni miejsca pracy i poprawi 
płynność firm „w dialogu ze stro-
ną społeczną i przedsiębiorcami”. 
Minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Marlena Maląg poin-
formowała, że do 7 kwietnia br. 
w ramach Tarczy antykryzysowej 
złożono 250 tys. wniosków do-
tyczących zwolnienia ze składek 
ZUS, 56 tys. wniosków o postojo-
we oraz 31 tys. wniosków o po-
życzki dla mikroprzedsiębiorców.

Więcej...>>

Tarcza uzupełniona 

Cyklicznie na stronach interne-
towych www.solidarnosc.gda.pl i 
www.solidarnosc.org.pl przedsta-
wiamy opinie związkowych eksper-
tów o tarczy antykryzysowej. Są to 
m.in. badania okresowe w ramach 
„tarczy”, przestój ekonomiczny, ob-
niżony wymiar czasu pracy, zmiany 
w podatku dochodowym od osób 
fizycznych, pracownicy młodo-

„Solidarność” na kryzys
ciani, kwarantanna i świadczenia 
opiekuńcze, emerytury, wsparcie 
budownictwa mieszkaniowego 
w „tarczy”. Znajdziemy tam np. in-
formacje o podniesieniu limitów 
związanych z wypłatą zapomóg, 
świadczeń, dopłat z funduszy 
związków zawodowych oraz fun-
duszy socjalnych. Ustawa zwięk-
sza kwoty zwolnione z podatku 

dochodowego od osób fizycznych
(art. 21. ust 1 PIT) wypłacane z za-
kładowego funduszu świadczeń 
socjalnych oraz funduszy związ-
ków zawodowych do 10 tys. zł na 
rok 2020.  Więcej...>>

https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-na-kryzys
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uzupelniona-tarcza-antykryzysowa
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dominik-kolorz-upominamy-o-wielkie-zaklady-pracy


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
2 metry

WYDARZYŁO SIĘ
 6/7.04.1994 r. 

Bestialskich mor-
dów ludności Tutsi 
w Kigali dokonały 
Interahamwe 
(Hutu), zaczęła się 
rzeź w Rwandzie, 
która pochłonęła 
w sześć tygodni 
życie 800 tys. ludzi. 

 8.04.1794 r. 
Tadeusz Kościusz-
ko mianował 
za bohaterstwo 
Bartosza Głowac-
kiego chorążym 
regimentu grena-
dierów krakow-
skich.

 11.04.1990 r. 
Uchylono ustawę 
o kontroli publi-
kacji i widowisk 
(cenzurze). 

HISTORIA 1940/2010
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Tyle wynosi zalecana przez Światową Organizację Zdrowia „bezpieczna 
odległość”, wystarczająca przed zakażeniem koronawirusem. Choroba 
przenosi się głównie przez kontakt z zarażonymi osobami. Naukowcy 
wskazują ostatnio, że chmura cząsteczek może mieć większy zasięg. 

Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, 
próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszy-
wymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstaną, przeciwko 
Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa.

św. Paweł, 1 List do Koryntian  

10 kwietnia 2010 roku, w katastro-
fie Tu-154M zginęło 96 osób, wśród
nich prezydent Lech Kaczyński z mał-
żonką Marią Mackiewicz-Kaczyńską, 
ostatni prezydent RP na uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski, były marszałek 
Sejmu Maciej Płażyński, politycy, 
dowódcy Wojska Polskiego i Mary-
narki Wojennej, duchowni katoliccy, 
prawosławni i ewangeliccy. Samolot 
runął tuż przed osiągnięciem lądo-
wiska prowizorycznego lotniska pod 
Smoleńskiem, w niemal takie samo  
błoto, w którym w jamach śmierci 
grzebano polskich oficerów w nie-

odległym Katyniu. Był to kres ich po-
dróży. Nie wrócili. Tak jak nie wrócili 
z sowieckiej niewoli nasi oficerowie,
polska elita wymordowana przez 
Sowietów.

80 lat temu w Lesie Katyńskim 
zbrodniarze z NKWD rozstrzelali ofi-
cerów Wojska Polskiego i policji. Był 
to pierwszy krok do stworzenia ma-
rionetkowej ekipy do rządzenia Pol-
ską. Po wojnie zaczął się kolejny etap 
dramatu: zacieranie śladów pamięci 
o zbrodni. Dbała o to wszechobecna 
w PRL cenzura i zwykły ludzki lęk.  
O zbrodni katyńskiej czytaj...>>

Tragedie smoleńskie

URSZULA SZCZEPAŃSKA, Organizacja 
Podzakładowa NSZZ „S” Pracowników 
Poczty Polskiej w Gdańsku

– Listonosze, podobnie jak lekarze, pielęgniarki, 
ratownicy medyczni są na pierwsze linii kontaktu ze 
społeczeństwem. Sytuacja jest nowa i cały świat zma-
ga się z koronawirusem. Pierwszy tydzień marca był 
dla nas trudny. Kolejne dni przyniosły pewne uspoko-
jenie. Mamy środki ochrony, środki i płyny odkażają-

ce, maseczki. Nie wszyscy chcą je nosić, skoro nie ma obowiązku. Wierzę, że 
jesteśmy ludźmi rozsądnymi i znamy zagrożenie. Skrócono czas pracy urzę-
dów i zmniejszono liczbę okienek w galeriach handlowych. Wprowadzone 
są tzw. strefy ochronne przy okienkach, a osoby wchodzące do placówki 
proszone są o zachowanie odległości dwóch metrów. 

Pracownicy Poczty Polskiej pracują z pełnym zaangażowaniem. W urzę-
dach na Pomorzu nie było przypadku kwarantanny. Jest zachowana płyn-
ność w dostarczaniu korespondencji. W przypadku doręczeń listów, rent 
i emerytur dla osób objętych kwarantanną, to są one przygotowane do wy-
płaty w placówce pocztowej i wkładane do bezpiecznych kopert.  Każdy ma 
swój próg odporności na stres. Apeluję więc o wzajemne zrozumienie. 

BOŻENA BRAUER, KM Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku 

– Nauczyciele, uczniowie i rodzice, muszą zdać swój 
egzamin. Nauczyciele poświęcają więcej czasu na przy-
gotowanie do lekcji online i na sprawdzanie efektów 
pracy, na ocenianie. W Gdańsku działa platforma eduka-
cyjna, pozwalająca komunikować się, ułatwiająca kształ-
cenie na odległość. Widać niestety niedofinansowanie
szkół, szczególnie poza aglomeracją. Stan łączy i kom-

puterów oraz dostępności do sprzętu pozostawia wiele do życzenia. Niektórzy 
z nauczycieli ciągle zbyt rzadko wykorzystują nowoczesne kanały informacji. 

Uczniowie są przeciążeni zadaniami z realizacji podstawy programo-
wej. Warto więc zdobyć się na refleksję nad zawartością podstawy, nad jej
zweryfikowaniem. Widać bowiem przeładowanie treściami. Środowisko
postuluje odchudzenie programu, inne rozłożenie akcentów.  

MEN dało dużo swobody dyrektorom szkół, zdejmując z siebie część odpo-
wiedzialności. Odgórne rozporządzenia powinny regulować np. zmiany siatki 
godzin, skrócenia lekcji.  Czekamy na komunikat MEN o egzaminach ósmoklasi-
stów i o maturach. Jest stres, bo każde rozwiązanie nie będzie dobre do końca. 

Czekamy na szybszą, jeszcze w tym roku, realizację funduszu szero-
kopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz na wsparcie szkół 
sprzętem komputerowym i urządzeniami multimedialnymi wraz z opro-
gramowaniem do zajęć zdalnych. 

– Rozpoczynamy akcję #KupujŚwiadomie #ProduktPolski. Podczas 
zakupów wybierajmy te produkty, które zostały wyprodukowane 
w naszym kraju – apelował prezydent Andrzej Duda 6 kwietnia br. 
po spotkaniu z Janem Krzysztofem Ardanowskim, ministrem Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz z przedstawicielami producentów rolniczych.  
Zwracajmy uwagę na kody kreskowe: trzy początkowe cyfry to 590.

Praca w czasie 
koronawirusa

Z danych szacunkowych bezro-
bocia w regionie pomorskim na ko-
niec marca br. wynika, że  nie odno-
towano skokowego jego wzrostu.  
„Tąpnięcie” będzie widoczne w sta-
tystykach pod koniec kwietnia br.

Stopa bezrobocia w Pomor-
skiem pozostała na poziomie ze 
stycznia i lutego br., czyli 4,7 proc. 
Na koniec marca br. w rejestrach 
powiatowych urzędów pracy wid-

niało 45 430 osób poszukujących 
pracy. Miesiąc wcześniej: 45 027 
osób. Wzrost w stosunku do lutego 
br. wyniósł 0,9 proc., tj. 403 osoby. 
Największy dotyczył Sopotu – 8,0 
proc. i Gdyni – 6,3 proc. 

Prognozy rynku pracy wskazują, 
że najwięcej bezrobotnych przybę-
dzie w kwietniu i w maju br. w ga-
stronomii, hotelarstwie, branży 
„beauty” (kosmetyka, fryzjerstwo). 

Bezrobocie drgnęło 

Kupujmy co polskie

Minister Finansów wydał roz-
porządzenie w sprawie określe-
nia innych terminów wypełniania 
obowiązków w zakresie ewiden-
cji, sporządzenia, zatwierdzenia, 
udostępnienia i przekazania spra-
wozdań. Rozporządzenie weszło 
w życie 31 marca br. Sporządzenie 
i podpisanie rocznego sprawozda-
nia finansowego (termin przedłu-
żony o 3 miesiące) – nie później 
niż 6 miesięcy od dnia kończące-

go rok obrotowy, tj. jeśli rok obro-
towy kończy się 31 grudnia 2019 r. 
to do 30 czerwca 2020 r. 

Zatwierdzone roczne sprawoz-
danie finansowe wraz z innymi do-
kumentami należy w ciągu 10 dni 
przekazać do Szefa Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej za pomocą 
środków komunikacji elektronicz-
nej, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
prawnych. Więcej...>>

Terminy fiskusa 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/i-dymi-mgla-katynski-las
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wydluzenie-terminu-na-sporzadzenie-sprawozdan-finansowych
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