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Praca zdalna potrzebna 
Solaris prosi 
o wsparcie 

W firmie Solaris Bus & Coach
trwa strajk załogi. Oprócz poparcia 
w postaci stanowisk z organizacji z 
całego kraju, niezbędne jest także 
wsparcie finansowe dla strajkują-
cych i ich rodzin. Konto, na które 
można wpłacić środki w postaci 
darowizny, koniecznie z dopiskiem 
„Solaris”: 81 1090 1476 0000 0001 
3482 5536, Region Wielkopolska 
NSZZ ,,Solidarność”, ul. Metalowa 
7 60-118 Poznań. 

Dla osób 
represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej 
prosi osoby represjonowane w 
PRL o kierowanie do prokuratur 
wniosków o podjęcie działań 
zmierzających do unieważnie-
nia wyroków sądów lub orze-
czeń kolegiów ds. wykroczeń. 
W wydanym komunikacie IPN 
przypomina, że Komisja Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu prowadzi z urzędu 
działania mające na celu stwier-
dzenie nieważności orzeczeń i 
nie wiążą się one z kosztami dla 
pokrzywdzonych. Osoby takie 
mogą przesyłać wnioski na ad-
res: pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 
Warszawa i kontaktować się tele-
fonicznie pod numerami 22 530 
86 56 oraz 22 530 86 33. 

Najbliższe szkolenia
W połowie marca odbędą się 

szkolenia stacjonarne, na które 
zapraszamy do Gdańska. W planie 
są: „Rozwój Związku” (14 – 15 mar-
ca), dla skarbników z księgowania 
(16 marca),„Kodeks pracy” i „Nego-
cjacje” (21-24 marca), a także szko-
lenie wyjazdowe poświęcone Za-
kładowym Funduszom Świadczeń 
Socjalnych (18 marca w Jastrzębiej 
Górze). Zgłoszenia zainteresowa-
nych przyjmowane są pod nume-
rami telefonów: 58 308 42 76 oraz 
58 305 54 79, a także e-mailowo: 
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl. 
Bieżące informacje związane na 
ten temat publikujemy na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl.

– Ostatnie dwa lata pandemii 
pokazały, że praca zdalna jest po-
trzebna, dlatego pracujemy nad 
wpisaniem jej do Kodeksu pracy. 
Istnieje szansa, że nowe przepisy 
będą wprowadzone jeszcze w tym 
półroczu – poinformowała mini-
ster rodziny i polityki społecznej 
Marlena Maląg. 

Pracodawca nie będzie mógł 
odmówić pracy zdalnej m.in. rodzi-
com, którzy wychowują dziecko do 
4. roku życia, rodzicom, którzy opie-

POLSKI ŁAD. ZUS ODPOWIADA

kują się osobą z niepełnosprawno-
ścią i kobietom w ciąży. Projekt w 
tej sprawie niebawem ma trafić pod
obrady Rady Ministrów.

Minister przypomniała, że 
wprowadzenie pracy zdalnej było 
jednym z działań podjętych w cza-
sie pandemii. Zwróciła uwagę, 
że obowiązuje ona obecnie na 
zasadach opartych o tzw. ustawę 
covidową, a o przejściu na tę for-
mę pracy decyduje pracodawca. 
Zdaniem szefowej MRiPS ostatnie 

dwa lata pokazały jednak, że praca 
zdalna jest potrzebna. 

– Wpisanie pracy zdalnej do Ko-
deksu pracy trwa długo, ponieważ 
każde zmiany w przepisach wy-
magają rozmów z pracodawcami, 
stroną społeczną i wypracowania 
konsensusu – zaznaczyła minister 
Maląg i poinformowała, że obecnie 
projekt jest na etapie prac w ko-
misji prawniczej. – Liczę na to, że 
niebawem ustawa trafi na posie-
dzenie Rady Ministrów i będziemy 
ją procedować w parlamencie. Jest 
szansa, że przepisy powinny być 
wprowadzone jeszcze w tym pół-
roczu – zapowiedziała minister.

Rozwiązania dotyczące pra-
cy zdalnej mają zastąpić obecne 
przepisy o telepracy, która jest 
wykorzystywana tylko w niektó-
rych zawodach. – Praca zdalna 
ma być wykorzystywana szerzej 
– zapowiedziała minister i wska-
zała, że nowe przepisy zaczną 
obowiązywać po trzech miesią-
cach od odwołania stanu epide-
mii w Polsce.

Do 8 marca potrwają wewnętrz-
ne konsultacje w NSZZ „Soli-
darność” w sprawie zmian w 
Kodeksie pracy. Opinię Związek 
musi wydać do 16 marca. Zmia-
ny w kodeksie wynikają, w dużej 
mierze, z konieczności imple-
mentacji unijnych dyrektyw. Co 
znajduje się w szczegółach? 

Projekt zakłada wprowadzenie 
zmian w zakresie umów o pracę na 
okres próbny oraz umów o pracę na 
czas określony. Zgodnie z propozy-
cją umowę na okres próbny będzie 
zawierało się na okres nieprzekra-
czający 1 miesiąca – w przypadku 
zamiaru zawarcia umowy na czas 
krótszy niż 6 miesięcy, 2 miesięcy 
– w przypadku zamiaru zawarcia 
umowy na czas wynoszący od 6 
miesięcy do 12. Dodatkowo strony 
będą mogły wydłużyć te okresy, 
nie więcej jednak niż o 1 miesiąc.

W projekcie przewiduje się 
również dodanie przepisu, zgod-
nie z którym pracownikowi będzie 

Trwają konsultacje 
przysługiwało zwolnienie od pra-
cy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin 
w roku kalendarzowym z powodu 
działania siły wyższej, w pilnych 
sprawach rodzinnych spowodo-
wanych chorobą lub wypadkiem. 

Proponuje się także dodanie 
zapisu, zgodnie z którym pra-
cownikowi będzie przysługiwał 
urlop opiekuńczy do 5 dni w roku 
kalendarzowym w celu zapewnie-
nia osobistej opieki lub wsparcia 
osobie będącej członkiem rodziny 
lub zamieszkującej w tym samym 
gospodarstwie, która wymaga 
znacznej opieki lub znacznego 
wsparcia z poważnych względów 
medycznych. Urlop będzie udziel-
ny w dni, które są dla pracownika 
dniami pracy, zgodnie z obowią-
zującym go rozkładem czasu pra-
cy. Za czas urlopu opiekuńczego 
pracownik nie zachowa prawa do 
wynagrodzenia.

Nowe brzmienie ma zostać 
nadane także przepisowi odno-
szącemu się do ochrony trwało-

ści stosunku pracy pracownicy w 
ciąży. W projekcie proponuje się 
również zmianę mającą na celu 
wydłużenie wieku dziecka z 4. do 
8. roku życia, w którym pracowni-
kowi nie można bez jego zgody 
polecać pracy w godzinach nad-
liczbowych, w nocy, w systemie 
przerywanego czasu pracy, jak 
i delegować poza stałe miejsce 
pracy. 
Szczegółowe propozycje roz-
wiązań zostały umieszczone 
TUTAJ…>>

https://legislacja.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855391?fbclid=IwAR2gMEXKspwUf62YX-gyUQyoH3Nr3S-1scj2o_nXmBGjvZ2yXNvy96BMoPw#12855391
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48 procent

Na surowcach oparta jest dziś siła Rosji. To stamtąd biorą się potężne 
miliardy dolarów, ogromne środki, po to, żeby się zbroić i żeby realizo-
wać politykę neoimperialną. 

Premier Mateusz Morawiecki 

Jak wynika z sondażu fundacji Inicjatywy Demokratyczne, tylu Ukraiń-
ców chce walczyć lub pomagać armii ukraińskiej. 

WYDARZYŁO SIĘ
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Od roku 2022 ulega podwyż-
szeniu do 30 000 zł. Co to oznacza 
w praktyce? Jeśli ktoś zarobi mniej 
niż 30 000 zł, w ogóle nie zapłaci 
podatku. Jeśli ktoś zarobi więcej 
niż 30 000 zł zapłaci podatek do-
piero od nadwyżki ponad tę kwo-
tę. 

Z kolei kwota zmniejszająca 
podatek (ulga podatkowa) jest 
to pojęcie odnoszące się do po-
datku. Od 2022 roku ulga będzie 
wynosić: 
 rocznie 5100 zł – co wynika 

z następującego wyliczenia: 30 
000 zł × 17 proc., 

 miesięcznie 425 zł – co wyni-
ka z następującego wyliczenia 
1/12 × 5100 zł.
Z kwoty wolnej już w ciągu mie-

siąca korzystają i będą korzystać 

pracownicy, którzy złożyli swo-
jemu pracodawcy PIT-2. W takim 
formularzu pracownik oświadcza, 
że nie osiąga innych dochodów 
z tytułu: świadczeń ZUS (emerytu-
ra, renta), działalności gospodar-
czej, najmu lub dzierżawy. Tym sa-
mym upoważnia pracodawcę do 
zmniejszania miesięcznej zaliczki 
na podatek dochodowy o kwotę 
stanowiącą 1/12 kwoty zmniejsza-
jącej podatek. Jeśli ktoś ma więcej 
niż jednego pracodawcę, wniosek 
może złożyć tylko u jednego z nich 
(raz złożony pracodawcy PIT-2 jest 
ważny także przez kolejne lata, 
o ile wynikający z niego stan fak-
tyczny nie uległ zmianie). 
Stan prawny na 20.02.2022 r.

Maria Szwajkiewicz

PRAWNIK INFORMUJE

Kwota wolna od podatku 
17 lutego 1981 r. w wyniku 

strajków studenckich władze PRL 
zarejestrowały pierwszą niezależ-
ną organizację studencką w kra-
jach bloku komunistycznego, czyli 
Niezależne Zrzeszenie Studentów. 
– NZS miało za zadanie reprezento-
wanie społeczności akademickiej 
wobec władz uczelni i w stosunku 
do władz politycznych. Takiej roli 
nigdy nie wypełniał Socjalistyczny 
Związek Studentów Polskich, który 
był w istocie jedną z przybudówek 
PZPR i służył kontroli określonej 
grupy społecznej – podkreśla IPN 
w wydanej informacji. 

NZS było najważniejszym, obok 
NSZZ „Solidarność”, ruchem spo-
łecznym w PRL, jedyną niezależną 
organizacją studencką w całym 
bloku sowieckim. Formowało po-
stawy młodej inteligencji i wyra-
żało jej bunt przeciwko systemowi 
komunistycznego zniewolenia. 
Jego geneza sięga 1977 r., kiedy w 
czasie uroczystości żałobnych ku 
czci zamordowanego Stanisława 
Pyjasa powołano w Krakowie Stu-
dencki Komitet Solidarności. 

Właśnie w tym kontekście Uni-
wersytet Gdański zaprasza na wy-
stawę zdjęć związanych ze stanem 

Rocznica powstania NZS

wojennym i strajkiem studenckim. 
– Pomysł wybrzmiał po raz pierw-
szy 30 sierpnia 2020 roku podczas 
obchodów związanych z powsta-
niem Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów, które odbyły się pod 
Stocznią Gdańską – wyjaśnia dy-
rektor Muzeum UG Marta Szasz-
kiewicz. 

Od 20 lutego do 30 marca 2022 
roku wystawę można oglądać w 
holu Wydziału Historycznego UG. 
Po 30 marca planowana jest jej 
ekspozycja w Sopocie oraz Gdyni. 

Studencki strajk w 1981 roku.

Trwa projekt realizowany przez 
Pomorską Fundację Edukacji i 
Pracy, a współfinansowany przez
Narodowy Bank Polski, którego 
celem jest edukacja finansowa
młodzieży Szkoły Podstawowej 
w Wąglikowicach noszącej imię 
NSZZ „Solidarność”. 

Historia i funkcje pieniądza 
oraz bezpieczeństwo w bankowo-
ści elektronicznej to tematy pierw-
szych warsztatów. W szkoleniach, 
które prowadzili trenerzy ze Sto-
warzyszenia Krzewienia Edukacji 
Finansowej w Gdyni, wzięli udział 
uczniowie starszych klas.

– Tego typu projekty są bar-
dzo potrzebne – mówi Sławomir 
Grzyb, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Wąglikowicach im. NSZZ 
„Solidarność”. – Nowe techno-
logie zwiększają dostępność do 

usług bankowych, ale także więk-
sze są zagrożenia. Dlatego ważne 
jest, żeby już od najmłodszych 
lat uczyć dzieci, jak radzić sobie 
z finansami. Istotne jest nie tylko
uczenie młodzieży oszczędzania, 
ale też dbania o to, aby te pienią-
dze były bezpieczne. Szkolenia 
w ramach projektu „Uczniow-
skie vademecum bankowości” 
w atrakcyjny sposób pokazują 
historię pieniądza, jak wyglądał 
on kiedyś, a jak teraz jest wytwa-
rzany. Planowane wycieczki do 
Centrum Pieniądza NBP w War-
szawie, a także wizyta w pomor-
skim oddziale Narodowego Ban-
ku Polskiego pozwolą młodzieży 
na podpatrzenie bankowości od 
tzw. kuchni.
Wypowiedzi uczestników pro-
jektu przeczytasz TUTAJ…>>

Z młodzieżą o pieniądzach

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach 
programu edukacji ekonomicznej
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Komitet Młodych Europej-
skiej Konfederacji Związków Za-
wodowych rozpoczął kampanię 
w sprawie zakazu bezpłatnych 
staży, które są podejmowanie po 
zakończeniu nauki, a przed pod-
jęciem pracy. Podobne cele ma 
„Solidarność”, o czym była mowa 
w audycji „Głos pracownika”. 

– W Parlamencie Europejskim 
problem został w końcu dostrzeżo-
ny – mówił Konrad Wernicki z „Tygo-
dnika Solidarność” i przypominał, że 

Patologia na rynku pracy 

Krajowa Sekcja Młodych „Solidarno-
ści” zwracała na to uwagę już kilku lat 
temu. – Na polskim rynku to wręcz 
patologia. Stażyści wykonują pracę, 
a nie otrzymują wynagrodzenia. Jako 
społeczeństwo przyjęliśmy, że jest to 
coś normalnego, co powinno być, 
a to niesprawiedliwość.  Całą audy-
cję można odsłuchać TUTAJ…>>

Dzisiaj premier ogłosił 
zniesienie części obostrzeń 
związanych z pandemią. Tym 
samym od 1 marca zaczną 
obowiązywać łagodniejsze 
zasady bezpieczeństwa. Co się 
zmienia: przywrócona będzie 
normalną pracę w urzędach, 
przestaną obowiązywać limi-
ty osób w sklepach, restau-
racjach, miejscach kultury, 

transporcie, a także podczas 
spotkań i imprez, ponownie 
zostaną otwarte dyskoteki, 
kluby i inne miejsca udostęp-
nione do tańczenia. Utrzyma-
na zostaje izolacja i kwaran-
tanna dla domowników (ale 
w tym skróconym czasie) oraz 
obowiązek noszenia maseczek 
w przestrzeniach zamkniętych 
i w miejscach publicznych. 

Koronawirus. Ważne zmiany

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/z-mlodzieza-o-pieniadzach
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/138563-co-dalej-z-bezplatnymi-stazami-czy-jest-szansa-na-zmiany-w-skali-europy-na-polskim-rynku-pracy-to-jest-wrecz-patologia
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