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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Kiedy do szkoły?
Minister edukacji Dariusz 

Piontkowski sugeruje, że dzieci 
najmłodsze wrócą do przedszkoli 
i szkół w maju br., a egzaminy 8-
-klasisty, matura i egzamin zawo-
dowy będą przeprowadzone naj-
prawdopodobniej na przełomie 
czerwca i lipca. Uczelnie deklaru-
ją, że się dostosują z rekrutacją. 
Przesunie się też rekrutacja do 
szkół średnich.

Stoczniowa sieć
Obradowali 16 kwietnia br., 

w formie spotkania wirtualnego, 
związkowcy z międzynarodwej 
sieci związków zawodowych 
Shipbuilding Network & SSDC 
Shipbuilding na temat pande-
mii, miejsc pracy, dochodów 
i solidarności we wspólnym ra-
dzeniu sobie z kryzysem sektora 
w Europie. 

Dział Szkoleń ZRG: 
szkolenie on-line

Wychodząc naprzeciw sytuacji 
w związku z pandemią COVID-
-19, w imieniu Działu Szkoleń 
ZRG NSZZ „S” proponujemy udział 
w szkoleniu „Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych”, re-
alizowanym w formule on-line. 
Termin: 29 kwietnia 2020 r. go-
dzina 10. Informacje i zgłoszenia 
– kierownik działu Irena Jenda: tel. 
502 172 288, e-mail: i.jenda@soli-
darnosc.gda.pl

Więcej...>>

Zmiany w Funduszu 
Stypendialnym

Kapituła Funduszu Stypendial-
nego NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego wprowadziła zmia-
ny w Regulaminie Funduszu i we 
Wniosku stypendialnym. Jedną 
ze zmian jest wprowadzenie wy-
mogu załączenia do wniosku o 
stypendium tekstu na temat NSZZ 
„Solidarność” z uwagi na tego-
roczną rocznicę 40-lecia Związku, 
a także z przygotowywaniem pu-
blikacji. Najlepsze prace zostaną 
nagrodzone. 

Więcej...>>

31 sierpnia zostaną wręczone 
stypendia z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „S”. Zachęcamy do 
wsparcia uzdolnionej i aktywnej 
młodzieży z województwa po-
morskiego.  Więcej...>>
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Od 20 kwietnia br. możemy znów 
pójść do parku (place zabaw pozo-
stają zamknięte), ale musimy zakryć 
usta i nos. Bez maseczki idziemy do 
lasu (uwaga na zagrożenie pożaro-
we w lasach). Godziny na zakupy dla 
seniorów obowiązują w dni robocze 
w godz. 10–12. Zwiększono liczbę 
osób jednorazowo robiących zaku-
py. W świątyniach liczba wiernych 
jest uzależniona od powierzchni 
kościoła: na jedną osobę musi przy-
padać 15 m kw., aby móc zachować 
należytą odległość. 

Premier Morawiecki zapowie-
dział, że na dalszych etapach łago-
dzenia przepisów będą otwierane 
kolejno: rzemiosło, a następnie 
handel i usługi. 

Łagodzenie niektórych wyjąt-
kowych restrykcji wynikających ze 
stanu epidemicznego nie oznacza, 
że liczba zakażeń maleje. Przeciw-
nie. W niedzielę 19 kwietnia br. 
przeszliśmy największy wzrost 
zachorowań (545 osoby) od wy-
buchu pandemii. W następnych 
dniach nastąpił ponowny spadek.

 Usta i nos musimy zakrywać od 
czwartku 16 kwietnia br. w środkach 
transportu publicznego, na placach, 
cmentarzach, w parkach, na prome-
nadach i bulwarach, na plażach, w 
zakładach pracy, budynkach uży-
teczności publicznej i w sklepach. 
Musimy pamiętać, żeby zachować 
między sobą dwumetrowy odstęp.  

Maseczki zakładać nie musi 
osoba ze względu na stan zdrowia, 
kierująca środkiem publicznego 
transportu zbiorowego i duchow-
ny, gdy sprawuje kult religijny.  

Minister zdrowia Łukasz Szu-
mowski zapowiedział regulacje 
prawne, które mają na celu ogra-
niczenie pracy poszczególnych 
lekarzy i personelu do jednego 
szpitala. 

– Jeśli zakaz zostanie wydany, 
będziemy dawali wytyczne dla 
wojewodów o dodatkach, które 
w wysokości 50 proc. pensji oraz 
ewentualnego dodatku ponad 
100 procent, ale nieprzekraczają-
cym 10 tys. zł miesięcznie – poin-
formował Szumowski. 

Powolne luzowanie Żądamy dialogu  
i rozmów

Tarcza antykryzysowa 2.0” nie 
została poddana konsultacjom spo-
łecznym. To świadome złamanie 
prawa, w tym konstytucji RP oraz 
prawa międzynarodowego – ocenia 
w swoim stanowisku prezydium Ko-
misji Krajowej NSZZ „S” i ostrzega, że 
jest to droga prowadząca do otwar-
tego konfliktu. Stanowisko Związku
zostało przekazane prezydentowi, 
premierowi, ministrom rodziny pra-
cy i polityki społecznej oraz rozwoju. 
Trzeba pamiętać, że regulacje, choć 
dotyczą praw milionów pracowni-
ków, nie zostały poddane konsulta-
cjom społecznym.

Wprowadzane rozwiązania 
dyskryminują pracowników za-
trudnionych w oparciu o kodeks 
pracy, bowiem ci płacąc wszystkie 
daniny publiczne będą najbardziej 
obciążeni skutkami kryzysu.

Na długiej liście zarzutów do 
„tarczy” są m.in. pozostawienie na 
skrajnie niskim poziomie zasiłków 
dla bezrobotnych, niski poziom 
dofinansowania wynagrodzeń pra-
cowników, świadczących pracę w 
skróconym czasie pracy lub pozosta-
jących w przestoju, wprowadzenie 
nieskrępowanych możliwości reduk-
cji zatrudnienia, pogorszenie sytuacji 
prawnej i ekonomicznej pracowni-
ków administracji rządowej, brak do-
stępu do dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego dla rodziców i opiekunów 
dzieci powyżej 8 roku życia. 

Eksperci 
radzą 

Zachęcamy liderów związ-
kowych i pracowników do 
korzystania z poradnika pisa-
nego przez ekspertów Komisji 
Krajowej NSZZ „S”. To przydat-
ne informacje o „Tarczy anty-
kryzysowej”. 
Znajdują się pod linkiem...>>

Przekaż  
1 procent!

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dzial-szkolen-zaprasza-na-szkolenia-on-line
http://www.solidarnosc.org.pl/video-lists/archiwum-aktow-prawnych/item/19386-artykuly-ekspertow-nszz-solidarnosc-na-temat-tarczy-antykryzysowej
https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmiany-w-regulaminie-funduszu-stypendialnego-nszz-solidarnosc-przed-xviii-edycja-w-2020-roku


0

CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
0

iBiS NR 17 (476) 22 KWIETNIA 2020
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Tyle przypadków COVID-19 odnotowano na Pomorzu w powiatach: 
lęborskim, bytowskim, człuchowskim, sztumskim i malborskim. W ca-
łym woj. pomorskim do północy 21 kwietnia br. odnotowano 219 po-
twierdzonych przypadków zachorowań na koronawirusa. 

Nawet mrok kiedyś przeminie. Wkrótce nadejdzie nowy dzień, a kiedy 
wzejdzie słońce, rozbłyśnie jaśniej, niż kiedykolwiek wcześniej. 

John R.R. Tolkien „Władca Pierścieni. Dwie Wieże”
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Ważą się losy Stoczni Remon-
towej „Nauta”, wchodzącej – po-
przez fundusz MARS Shipyards & 
Offshore, w skład Polskiej Grupy
Zbrojeniowej, podlegającej pod 
Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych. Chodzi o obronę 440 miejsc 
pracy w Naucie i o drugie tyle 
miejsc u kooperantów. Związkow-
cy z NSZZ „S” stają twardo w jej 
obronie. 

– Konieczna jest nasza presja, 
by restrukturyzacja stoczni była 
przeprowadzona w zgodzie z inte-
resami stoczni i jej pracowników. 
Nie rzucono nam koła ratunko-
wego. Kolejne pismo z apelem o 
wsparcie wysłaliśmy do premiera 
Morawieckiego. Liczymy, że Skarb 
Państwa spróbuje nam pomóc – 

ocenia Edmund Ruszkowski, prze-
wodniczący KM NSZZ „S” Stoczni 
„Nauta” S.A.

Stocznia od 15 kwietnia br. 
została objęta przyśpieszonym 
postępowaniem układowym. To 
zostawia cień  nadziei dla tej naj-
starszej działającej polskiej stocz-
ni. Został ustalony nadzorca sądo-
wy, którego zgoda jest niezbędna 
do dokonania czynności przekra-
czających zwykły zarząd.

Ta forma postępowania re-
strukturyzacyjnego umożliwia 
dłużnikowi zawarcie układu z wie-
rzycielami po sporządzeniu i za-
twierdzeniu spisu wierzytelności 
w trybie uproszczonym. Celem 
jest uniknięcie ogłoszenia upadło-
ści.  Więcej....>>

Nauta w układzie

KRZYSZTOF ŻMUDA, przewodniczący 
KM NSZZ „Solidarność” Remontowa 
Shipbuilding 

Zarząd stoczni w uzgodnieniu ze związkami za-
wodowymi i zakładowym społecznym inspektorem 
pracy wydał zarządzenie i powołał zespół kryzysowy, 
na którego czele stanął kierownik działu BHP. Przez 
pierwsze dwa tygodnie zespół spotykał się, aby na 
bieżąco omawiać stan zabezpieczenia i ukierunko-

wać dalsze działania. Od końca marca, zgodnie z zaleceniami rządowymi, 
zespół działa online. Przedstawiciele działu BHP i ZSIP dwa razy dziennie 
wykonują przegląd stoczni i sprawdzają stan zabezpieczeń. Wykonywany 
jest również raport. 

W stoczni mamy pełne zabezpieczenie w maski, rękawiczki, płyny od-
każające. Dodatkowo stocznia zakupiła i zamontowała przed każdym wej-
ściem na hale produkcyjne i budynki biurowe oraz w newralgicznych miej-
scach największego przemieszczania się pracowników dozowniki z płynem 
do odkażania rąk. Wprowadzono pracę na trzy zmiany, aby maksymalnie 
rozproszyć zatrudnienie przy realizacji zadań produkcyjnych. Sześćdziesiąt 
osób realizuje swoje zadania w tzw. pracy zdalnej z zastosowaniem bez-
piecznych łącz internetowych. Dodatkowo stocznia zatrudniła kilka osób, 
które praktycznie co 2 -3 godziny odkażają wszystkie poręcze, klamki, sani-
tariaty i miejsca, w których przebywają pracownicy. 

Stocznia wobec COVID-19 

Do 31 maja br. można rozli-
czyć się i złożyć PIT za 2019 rok. 
Pracodawca był zobowiązany do-
starczyć PIT 11 do dnia 2 marca 
br. za rok 2019. Z uwagi na epide-
mię koronawirusa i fakt, że więk-
szość urzędów skarbowych działa 
w ograniczonym zakresie, zamiast 
do 30 kwietnia br., można to zro-
bić do końca maja br. W praktyce 
termin mija 1 czerwca br., bo 31 
maja wypada w niedzielę.  

Dla ponad 21 mln osób roz-
liczających się na formularzach 
PIT-37 i PIT-38, (m.in. dochody 
z umów o pracę, dzieła, zlecenia, 
zysków kapitałowych)  propozy-
cja rozliczenia KAS jest już przy-
gotowana w usłudze Twój e-PIT 
(automatycznie przygotowane 

rozliczenie podatkowe). Zostaną 
zaakceptowane 30 kwietnia.

Gdyby okazało się, że przygoto-
wane i zaakceptowane przez admi-
nistrację skarbową zeznanie trzeba 
skorygować, to można to zrobić 
po 30 kwietnia br. poprzez usługę 
Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje 
lub na papierowym formularzu. Do 
31 maja, korygując zeznanie, moż-
na dodać lub zmienić organizację 
pożytku publicznego do przekaza-
nia 1 proc. podatku.
Podstawa prawna: Art. 15zzj. 
(Szczególne rozwiązania związane 
z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych).

PIT za 2019 do końca maja

„Głos Pracownika” w Radiu Gdańsk
Jakie warunki pracy i bezpie-

czeństwa w czasie pandemii mają 
pracownicy Poczty Polskiej SA 
i czy są przygotowani na dostar-
czenie pakietów do głosowania 
korespondencyjnego w sytuacji, 
gdy wybory prezydenckie nie są 
usługą pocztową? O czym powin-
ni pamiętać pracodawcy, rozważa-
jąc zwolnienie pracowników z po-
wodu przestoju? Czy służbowy 

laptop i telefon to dla pracownika 
udogodnienie, czy uwiązanie? 
O tym w audycji Głos Pracowni-
ka emitowanej na antenie Radia 
Gdańsk w poniedziałek, 20 kwiet-
nia br. Teraz dostępna on-line.

Link do audycji...>>

Kryzys gospodarczy wywołany 
COVID-19 spowoduje wiele strat 
i negatywnych skutków dla przed-
siębiorstw i pracowników. Rządo-
wa „tarcza antykryzysowa” daje 
pracodawcy możliwość wprowa-
dzenia wielu nowych rozwiązań. 
Przypomnamy, że wprowadze-
nie przestoju ekonomicznego 
i obniżenie wymiaru czasu pracy 
wymaga zawarcia porozumienia 
ze stroną społeczną. Bez takiego 
porozumienia pracodawca nie ma 
jednostronnej możliwości wpro-
wadzenia tych rozwiązań. 

W przypadku zakładów pracy 
objętych działaniem związków 
zawodowych, porozumienie 

podpisują związki. Jeśli jest ich 
więcej niż jeden – związki re-
prezentatywne zrzeszające co 
najmniej 5 proc. pracowników. 
W razie ich braku – inne związ-
ki reprezentatywne. Jeżeli jest 
jeden związek, to porozumienie 
zawiera ta organizacja. Jeżeli 
u pracodawcy nie działają związ-
ki, to porozumienie podpisuje 
specjalna reprezentacja pra-
cowników wybrana w tym celu.  
Przypominamy, że trwają dyżu-
ry prawników Zarządu Regionu 
Gdańskiego „S”, z którymi można 
konsultować problemy związane 
z zawieraniem porozumień. Tel. 
58 305 55 12.

Konieczne porozumienie

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-naucie-wszczeto-postepowanie-ukladowe-decyzja-jest-po-rzadowej-stronie
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/109313-czy-poczta-polska-jest-przygotowana-na-wybory-korespondencyjne-nie-bedzie-to-dla-nas-nic-nadzwyczajnego
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