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Szkolenia

PEZ – Elementy rachunkowości

W dniach 25 – 26 września br. uczestnicy cyklu szko-
leń „Podstawowe Elementy Zarządzania”, po długiej prze-
rwie spowodowanej epidemią koronawirusa,  wzięli udział 
w warsztatach Elementy rachunkowości, podczas których 
uczyli się jak sporządzać planu budżetu jednostki oraz spra-
wozdanie finansowe składające się z: rachunku wyników, 
bilansu i informacji dodatkowej, a także ćwiczyli prowa-
dzenie dokumentacji księgowej. W projekcie uczestniczą 
przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z: WPEC-u S.A. w Leg-
nicy, Huty Miedzi „Głogów” Oddziału KGHM Polska Miedź S. 
A., Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie i 
Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie. Zajęcia przeprowadziła Ewa 
Kosiorowska.

Szkolenie „Lider dialogu 
autonomicznego – część 1”

Członkowie organizacji z: KGHM ZANAM S.A. w Polko-
wicach, Zakładu Wzbogacania Rud O/KGHM Polska Miedź 
S.A. w Polkowicach, Rella Investments Sp. z o. o. w Legnicy, 
Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych 
w Gliwicach Oddział Legnica i oświaty lubińskiej  w dniach 
29 września – 2 października br . wzięli udział w szkoleniu 
Lider dialogu autonomicznego – część 1. Warsztaty doty-
czyły organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa 
wewnątrzzwiązkowego i prawa pracy. Zajęcia przeprowa-
dziły Ewa Kosiorowska i mecenas Monika Majka z Kancela-
rii Prawnej Radcy Prawnego Monika Majka.

22 listopada br. w Sanktuarium św. Jacka w Legnicy 
została odprawiona msza św. w intencji pracowników 
kolei i ich rodzin oraz w intencji rozwiązania trudnych 
spraw tego sektora naszej gospodarki. Liturgii prze-
wodniczył ks. Andrzej Ziombro.

Zebrani modlili się również za śp. Marka Podskalnego 
– wieloletniego przewodniczącego KZ w PKP Cargo S.A. 

We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe NSZZ 
„Solidarność” oraz Katolickiego Stowarzyszenia Koleja-
rzy.

Po mszy przedstawiciele NSZZ „Solidarność” złozyli 
wiązanki kwiatów pod figurą świętej Katarzyny.

Msza św. w intencji 
kolejarzy i ich rodzin

2 października 2020 r. w miej-
scowości Sudół odbyło się 50 
Walne Zebranie Delegatów 

Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ 
„Solidarność”. Jako delegaci z Regio-
nu Zagłębie Miedziowe w WZDS 
udział wzięli przedstawiciele RSH-
-PM NSZZ „Solidarność” . W czasie 
obrad przeprowadzono wybory uzu-
pełniające do składu Rady oraz Pre-
zydium Krajowej Sekcji Hutnictwa. 
W wyniku głosowania do Rady Kra-
jowej Sekcji Hutnictwa, wybrano 
Andrzeja Kucharskiego – przewod-
niczącego KM NSZZ „Solidarność” 
w Hucie Miedzi „Głogów” oraz Mie-
czysława Krzywego – przewodniczą-
cego KZ NSZZ „Solidarność” 
w Hucie Miedzi „Legnica”, do skła-
du Prezydium KSH NSZZ „Solidar-
ność” wybrano Mieczysława Krzy-
wego.

W czasie obrad omawiano obec-
ną sytuację pod kątem zagrożeń dla 
polskiego hutnictwa, związanych 
z wprowadzeniem tzw. zielonego 
ładu w Unii Europejskiej a w związ-
ku z tym nałożenia na każdy unijny 
kraj obowiązku uzyskania zerowej 
emisji CO2 do 2050 roku, gdzie skut-

ki nieprzemyślanych działań rządu, 
mogą doprowadzić do wyniszczenia 
gospodarki polskiej a w tym również 
zakładów energochłonnych między 

innymi kopalń, hut i zakładów pra-
cujących na ich rzecz.

 3 października delegaci na 50 
WZDS KSH NSZZ „Solidarność” 

wzięli udział w XXIV Pielgrzymce 
Hutników do Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej 
w Kałkowie-Godowie.  

Darowski wybrany do Rady Nadzorczej 
KGHM Polska Miedź SA

Przedstawicielem 
z wyboru pracow-
ników został Prze-
mysław Darow-
ski, który był kan-
dydatem NSZZ 
„ S ol i d arnoś ć”. 
Jest on przewodni-
czącym KZ NSZZ 
„ S o l i d a r n o ś ć ” 
w spółce KGHM, Pol-
-Miedź Trans. Przemy-
sław Darowski ma 44 lata, 
w KGHM lub spółkach grupy 
kapitałowej pracuje od 23 lat.

W wyborach udział wzięło 5 kan-
dydatów. Głosowanie odbyło się 
w dniach 13-14 października. Wyni-
ki wyborów będą wiążące po ich ofi-
cjalnym zatwierdzeniu przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy spół-
ki.

Przemysław Darowski będzie” 
trzecim członkiem Rady Nadzorczej 
KGHM Polska Miedź SA wybranym 
z załogi reprezentującym „Solidar-
ność” razem z Józefem Czyczerskim 
i Bogusławem Szarkiem.
 

Hutnicy z Regionu we władzach 
Krajowej Sekcji Hutnictwa 
NSZZ „Solidarność” 
Przedstawiciele Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Hutniczo-Przetwórczej Miedzi we władzach 
Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”. 

Wesołych Świąt
Niech blask Wigilijnej Gwiazdy
rozjaśni nasze myśli nadzieją,

a serca napełni Miłością,
która przyszła na świat 

w ubóstwie
Betlejemskiej Groty.

Z życzeniami Bożych Łask
na Święta i Nowy Rok 2021

w imieniu Zarządu Regionu
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

Bogdan Orłowski przewodniczący

– Apelujemy do członków i sympatyków naszego Związku o odważną i cierpliwą postawę 
w obronie pamięci i świętości naszego Papieża. To jego pontyfikat obudził w nas „Solidarność”, 
która wywalczyła Polakom niepodległą i demokratyczną Ojczyznę – podkreśla Prezydium KK NSZZ 
„Solidarność” w specjalnym apelu ws. obrony godności i dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Od wielu lat jesteśmy świadka-
mi ataków różnych środo-
wisk na osobę świętego Jana 

Pawła II. Do dewastacji Jego pomni-
ków dochodziło już wielokrotnie 
w przeszłości. Jednak w ostatnim cza-

sie fala nienawiści wobec osoby 
Papieża-Polaka uległa wielkiemu 
nasileniu – czytamy w apelu.

Prezydium „S” podkreśla, że 
w Polsce i na całym świecie jesteśmy 
świadkami próby przeprowadze-
nia rewolucji obyczajowej. – Celem 
tej rewolucji jest „wyzwolenie” czło-
wieka z wszelkich norm kulturo-
wych, obyczajowych, godnościo-
wych – zrównanie praw związków 
homoseksualnych z prawami mał-
żeńskimi, w tym prawa do adopcji 
dzieci, prawa do aborcji na życzenie 
(a w przyszłości z pewnością euta-
nazji), czy edukacji seksualnej już 
w wieku wczesnoprzedszkolnym – 
napisano wapelu podpisanym przez 
Piotra Dudę i Ewę Zydorek.

– Przeszkodą na drodze do 
stworzenia „modelu nowego 
człowieka” jest tradycyjna rodzi-
na oparta na wartościach chrześ-
cijańskich, która swoje oparcie 
ma przede wszystkim w Kościele 
Katolickim. Stąd próba zniszcze-
nia Kościoła, a nie da się tego zro-
bić bez zniszczenia świętości Jana 
Pawła II – czytamy w piśmie.

Prezydium „S”: Apelujemy o odważną 
obronę pamięci i świętości naszego Papieża

Pośmiertnie przyznano Krzyż 
Wolności i Solidarności 
o. Zygmuntowi Sołkowi

17 września 2020 odbyło się 
pośmiertne odznaczenie ojca 
Zygmunta Sołka, głogowskie-
go redemptorysty, Krzyżem Wol-
ności i Solidarności. Uroczystość 
odbyła się w kościele św. Klemen-
sa Hofbauera w Głogowie podczas 
mszy pogrzebowej zmarłego kilka 
dni wcześniej kapłana.

O. Zygmunt Sołek był jedynym 
duchownym w Głogowie, który 
miał odwagę odprawić mszę św. w II 
rocznicę porozumień sierpniowych 
(31 sierpnia 1982). Był zasłużonym 
kapłanem wspomagającym NSZZ 
„Solidarność” oraz duszpasterzem 
młodzieży i robotników.

W imieniu prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej decyzję Prezy-
denta RP o nadaniu Krzyża o. Sołko-
wi odczytała dr Katarzyna Pawlak-
-Weiss, zastępca dyrektora Oddzia-

łu IPN we Wrocławiu. Medal został 
przekazany rodzinie zmarłego księ-
dza. W swoim wystąpieniu dr Kata-
rzyna Pawlak-Weiss przybliży-
ła zebranym ideę Krzyża Wolności 
i Solidarności oraz ukazała postać o. 
Sołka w kontekście jego zaangażo-
wanie na rzecz legalnej i podziemnej 
„Solidarności”.

Po nabożeństwie delegacja 
Oddziału IPN we Wrocławiu wzię-
ła udział w pogrzebie redemptorysty 
i złożyła wieniec na jego grobie.

IPN Wrocław

Wyjątkowa rocznica wymaga wyjątko-
wych obchodów. Na 40-lecie powstania 
NSZZ „Solidarność” Instytut Dziedzictwa 
Solidarności przygotował wielostronico-
wy, bogato ilustrowany album „Wybieram 
Solidarność”.

Publikacja to szczegółowa opowieść 
o genezie, powstaniu i historii Solidarności. 
Zilustrowana została setkami unikatowych 
fotografii portretujących wszystkie etapy 
powstawania pierwszego w bloku wschod-
nim niezależnego związku zawodowego.Jed-
nak album „Wybieram Solidarność” to nie 
tylko publikacja historyczna. Czytelnik znaj-
dzie w nim także zapis aktywności związku 
w III RP oraz wiele tekstów dotyczących roli 
Solidarności w obaleniu komunizmu, pol-
skiej transformacji ustrojowej i codziennym 
życiu społecznym. 

W albumie są akcenty z naszego regionu. 
Kilka zdjęć w wydawnictwie jest  autorstwa 
Wojciecha Obremskiego.

Album „Wybieram Solidarność”

Wyjątkowa rocznica wymaga wyjątko-
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Z uwagi na panującą epidemię koronawiru-
sa, udział w dzisiejszej sesji był mocno ogra-
niczony. Na dużą salę „Muzy” weszło tylko 

kilkadziesiąt osób. Wśród nich byli m.in. parla-
mentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, Ewa Szy-
mańska oraz Wojciech Zubowski, związkowcy 
Solidarności z przewodniczącym  Zarządu Regio-
nu Zagłębie Miedziowe NSZZ  Solidarność” Bog-
danem Orłowskim na czele.

Zebranych gości naukowej konferencji przywi-
tał Bogdan ORŁOWSKI, przewodniczący NSZZ 
Solidarność Region Zagłębie Miedziowe: – Jeste-
śmy jako członkowie NSZZ Solidarność dum-
ni ze swoich czynów. Ale jesteśmy pełni poko-
ry zbudowanej na empatii do drugiego człowie-
ka, do postrzegania, że nasza codzienna praca jest 
zobowiązaniem i troska o nasze słabsze koleżan-
ki i kolegów, którzy potrzebują wsparcia w swoich 
miejscach pracy. Przyświeca nam cel, który dzię-
ki Janowi Pawłowi II, jednemu ze współzałożycie-
lowi Solidarności – zawdzięczamy, że prawidłowo 
postrzegamy znaczenie nazwy Solidarność.

Marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek  tak wspo-
minała narodziny wielkiego ruchu społecznego, 
jaką była Solidarność.

– Doskonale pamiętam rok 1978 i wybór Pola-
ka, Karola Wojtyły, na papieża. Wtedy wiedzie-
liśmy i czuliśmy bardzo mocno, że coś musi się 
zmienić. Tak bardzo chcieliśmy tych zmian, nie 
wiedzieliśmy jeszcze wtedy, dokąd one nas mogą 
zaprowadzić, ale wiedzieliśmy, że coś się musi stać. 
Mieliśmy za sobą kogoś potężnego – Ojca Święte-
go, Polaka, wielkiego patriotę, który dodawał nam 
sił i wiary. Nadchodziło coś, czego nie potrafili-
śmy jeszcze określić, ale co czuło się w powietrzu. 
I przyszedł sierpień 1980 roku i wtedy już wiedzie-
liśmy, z czym mamy do czynienia – mówiła pod-
czas wystąpienia marszałek Sejmu, Elżbieta Witek.

W części merytorycznej wykłady wygłosili 
m.in. prof. Włodzimierz Suleja, autor publikacji 
poświęconej Solidarności na Dolnym Śląsku oraz 
Łukasz Sołtysik z wrocławskiego oddziału Instytu-
tu Pamięci Narodowej.

Podczas spotkania zaprezentowano III i IV tom 
Encyklopedia Solidarności, w których opisanych 
jest wileu działaczy Solidarności z Regionu Zagłę-
bie Miedziowe.

Po przerwie odbył się Panel dyskusyjny pt. 
Świadectwo oporu z udziałem Marszałek Sejmu 
Elżbiety Witek, Józefa Czyczerskiego, Anetty Waj-
man, Włodzimierza Brody i Mieczysława Krzy-
wego.

Na zakończenie sesji  Marszałek Sejmu RP 
Elżbieta Witek złożyła kwiaty pod Pomnikiem 
Pamięci Ofiar Lubina ‘82.

TJ/ZJ/WO 

To był powiew 
prawdziwej wolności 
W Centrum Kultury „Muza” zorganizowano sesję popularno-naukową: „Solidarność w Zagłębiu Miedziowym z perspektywy 40-lecia”. Honorowym 
gościem spotkania z działaczami Solidarności i dawnymi opozycjonistami była marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek. 

 Czy pracodawca musi zapewnić
pracownikom rękawiczki i maseczki 
w związku z pandemią?

Od ponad pół roku cały świat boryka się 
z pandemią koronawirusa. Specjaliści pod-
kreślają, że zahamować rozprzestrzenianie 
się choroby może izolacja, ograniczenie kon-
taktów oraz stosowanie maseczek i rękawi-
czek jednorazowych.

W związku z tym nasuwa się pytanie czy w pracy 
pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom 
środki ochrony osobistej takie jak maseczki, przyłbi-
ce, rękawiczki jednorazowe i płyny dezynfekujące. 

Aktualnie obowiązek zakrywania ust i nosa 
nakłada Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 
maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii. 

Wskazuje ono sytuację, gdzie nie musimy stoso-
wać środków ochrony osobistej. Są to m.in.:  

• osoby, której miejscem stałego lub cza-
sowego pobytu są budynki użyteczności publicz-
nej przeznaczone na potrzeby wychowania, opie-
ki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że 
zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, 
osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe 
lub zarobkowe:    w budynkach, zakładach, obiek-
tach, placówkach i targowiskach (straganach), 
zakładach pracy,

• w budynkach użyteczności publicznej 
przeznaczonych na potrzeby: administracji pub-
licznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub 
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastrono-
mii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomu-
nikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów 
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, 
morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek 
użyteczności publicznej uznaje się także budynek 
biurowy lub socjalny

• w obiektach handlowych lub usługo-
wych, placówkach handlowych lub usługowych 
i na targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby 
wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów 
lub klientów w czasie jej wykonywania.

Z rozporządzenia wynika, że obowiązek zapew-
nienia rękawiczek czy płynów dezynfekujących, 
to obowiązek pracodawcy i ponosi koszty związa-
ne z zakupem tych środków. Ponadto pracodawca 
ma obowiązek zapewnić odległość 1,5 metra mię-
dzy stanowiskami pracy chyba, że jest to niemoż-
liwe ze względu na charakter działalności wykony-
wanej w danym zakładzie pracy.

Jeżeli pracodawca zapewni pracownikom półto-
ra metrową odległość między pracownikami, to nie 
ma obowiązku wyposażać pracowników w masecz-
ki. Chyba, że wprowadzi wewnątrzzakładowe regu-
lacje, które będą to nakazywały. Nie ulega nato-
miast wątpliwości, że w maseczki muszą być wypo-
sażeni pracownicy, którzy bezpośrednio stykają się 
z klientami. 

Jeśli na terenie zakładu pracy jest obowiązek 
bezwzględnego stosowania maseczek, to jeśli pra-
cownik nie dostosuje się i będzie ignorował zalece-
nia pracodawcy, ten może na pracownika nałożyć 
karę porządkową. Kara za brak maseczki może być 
zarówno karą finansową jak i np. karą upomnienia 
czy nagany. Kary porządkowe, przewidziane w art. 
108 Kodeksu pracy. Kara pieniężna za jedno prze-
winienie nie może być wyższa od jednodniowego 
wynagrodzenia pracownika. Łącznie kary pieniężne 
nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagro-
dzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. 
Oczywiście już po dokonaniu potrąceń m.in. zali-
czek pieniężnych czy alimentów).

Paweł Chabiński

28 listopada weszło w życie rozporządzenie rady ministrów, w myśl którego do 27 grudnia obowiązuje zakrywanie 
ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba i nie ma znaczenia 
zachowanie dystansu między pracownikami

Zgodnie z rozporządzeniem rady 
ministrów w sprawie ustanowie-
nia określonych ograniczeń, naka-

zów i zakazów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii, które weszło 
w życie w sobotę, 28 listopada, do 27 
grudnia wszyscy pracownicy mają obo-
wiązek zakrywania ust i nosa. Mogą to 
zrobić za pomocą odzieży, maseczki, 
przyłbicy albo kasku ochronnego.

Przepis obowiązywał dotychczas 
w miejscach publicznych, między inny-
mi środkach komunikacji publicznej, na 

drogach, na terenie cmentarzy, w obiek-
tach handlowych lub usługowych, pla-
cówkach handlowych lub usługowych 
i na targowiskach (straganach).

Obecnie obowiązek istnieje tak-
że w zakładach pracy, jeżeli w pomiesz-
czeniu przebywa więcej niż 1 osoba, za 
budynek użyteczności publicznej uzna-
ne zostały także budynki biurowy lub 
socjalne, a co za tym idzie pracownicy, 
jeśli jest ich co najmniej dwoje, nie będą 
mogli korzystać z przerw na śniadanie.

Poniej fragment rozporzadzenia:
§ 25. Obowiązek zakrywania ust i nosa
1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada 

się obowiązek zakrywania, przy pomo-
cy odzieży lub jej części, maski, maseczki, 
przyłbicy albo kasku ochronnego, o któ-
rym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,284, 
568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa: w zakła-
dach pracy, jeżeli w pomieszczeniu prze-
bywa więcej niż 1 osoba oraz w budyn-
kach użyteczności publicznej przezna-

czonych na potrzeby: administracji pub-
licznej, wymiaru sprawiedliwości, kul-
tury, kultu religijnego, oświaty, szkolni-
ctwa wyższego, nauki, wychowania, opie-
ki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, 
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, 
usług, w tym usług pocztowych lub teleko-
munikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi 
pasażerów w transporcie kolejowym, dro-
gowym, lotniczym, morskim lub wodnym 
śródlądowym; za budynek użyteczności 
publicznej uznaje się także budynek biu-
rowy lub socjalny.

Pracowniku załóż maskę. 
Jest obowiązkowa

Praca zdalna w czasie obowiązkowej kwarantan-
ny budzi wiele wątpliwości. Czy osoba, która czuje się 
na tyle dobrze, że może pracować a w wyniku decyzji 
sanepidu musi odbyć kwarantannę – może pracować 
zdalnie czy też nie?

Obowiązkowa kwarantanna jest traktowana na rów-
ni z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Przysłu-
guje wtedy prawo do wypłaty świadczeń pieniężnych, 
czyli wynagrodzenia za okres choroby lub do zasiłku 
chorobowego. W przypadku kwarantanny zwolnie-
nie lekarskie nie jest potrzebne.- Przy ustalaniu prawa 
do zasiłku chorobowego dla osoby odbywającej kwa-
rantannę stosuje się zasady ogólne określone w usta-
wie zasiłkowej. Jedną z nich jest utrata „chorobowego” 

w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w czasie 
zwolnienia lekarskiego – mówi Iwona Kowalska-Matis 
regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – 
Zatem również wykonywanie pracy zdalnej w okresie 
kwarantanny stanowi okoliczność pozbawiającą prawa 
do zasiłku chorobowego – wyjaśnia.

Trzeba dodać, że czas, w którym pracownik podle-
ga obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z nie-
zdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna 
oznacza, bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u któ-
rej nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a jedy-
nie narażenie na takie zakażenie.

– Oznacza to, że w sytuacji, gdy pracownik nie 
wystąpi o zasiłek chorobowy podczas kwarantan-
ny a jego pracodawca wyrazi zgodę na pracę – może 

pracować zachowując prawo do pełnego wynagro-
dzenia. Nie można brać chorobowego i pensji rów-
nocześnie. Krótko mówiąc ten, kto nie bierze „cho-
robowego” może zdalnie pracować. – dodaje Kowal-
ska-Matis

W ustawie uchwalonej przez Sejm RP 22 paździer-
nika 2020 r., która jest toku prac legislacyjnych, zagad-
nienie to zostało jednoznacznie uregulowane. Ustawo-
dawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopusz-
cza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie 
kwarantanny. W takim przypadku jednak pieniądze za 
czas przebywania na kwarantannie należą się wyłącznie 
z tytułu wykonywania pracy zdalnej na rzecz pracodaw-
cy. Tym samym osoba ta pozbawiona będzie prawa do 
zasiłku chorobowego.

ZUS wyjaśnia! 
Praca zdalna 
na kwarantannie
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W konsekwencji, głosi raport, są oni 
bardziej narażeni na inne narusze-
nia podstawowych praw pracow-

niczych. Prawa do wolności zrzeszania się 
i rokowań zbiorowych są również nieod-
łącznie związane z umożliwieniem dialogu 
społecznego i skutecznego udziału partne-
rów społecznych w polityce gospodarczej 
i społecznej.

Wyzwanie, jakim jest zapewnienie prawa 
do wolności zrzeszania się i rokowań zbio-
rowych na świecie, jest nadal duże. Ogra-
niczenia prawa do zakładania związków 
zawodowych lub przystępowania do nich 
oraz prawa do rokowań zbiorowych utrzy-
mują się w prawie i w praktyce w wielu kra-
jach. 

Wyzwanie jest jeszcze większe, jeśli 
chodzi o zapewnienie skuteczne-
go dostępu do reprezentacji, szcze-
gólnie w gospodarce nieformal-
nej. Ponad 2 mld pracowników, 
czyli 62 % wszystkich pracu-
jących na świecie, znajduje 
się w gospodarce nieformal-
nej; zdecydowana większość 
z nich pozostaje bez wspól-
nego i reprezentatywnego 
głosu.
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zwiększa wyzwanie zwią-
zane z zapewnieniem pra-
wa do wolności zrzesza-
nia się i rokowań zbioro-
wych. W niektórych kon-
tekstach prawa pracownicze, 
w tym prawo do wolności zrze-
szania się i rokowań zbiorowych, 
znalazły się pod presją w ramach 
szerszej reakcji rządu na kryzys. 
Na przykład w Europie Europejska 
Konfederacja Związków Zawodowych 
(ETUC) otrzymała liczne doniesienia 
o ingerencji rządu w prawa związków zawo-
dowych i ograniczeniach wolności zrzesza-
nia się w miesiącach po rozpoczęciu kryzy-
su. Odnotowuje ona szerszą tendencję, nie 
tylko w Europie, polegającą na tym, że nie-
które rządy „nadużywają nadzwyczajnych 
uprawnień/ dekretów w celu wprowadze-
nia przyspieszonych zmian legislacyjnych 
ograniczających prawa związków zawodo-
wych, które były wcześniej skutecznie blo-
kowane ze względu na sprzeciw związków 
zawodowych.

W szerszym ujęciu Międzynarodo-
wa Konfederacja Związków Zawodowych 
(ITUC) wyraziła zaniepokojenie skutka-
mi, jakie dla pracowników miały zmiany 
w prawie pracy w wielu krajach w ciągu kil-
ku miesięcy od wybuchu kryzysu.  Między-
narodowa Organizacja Pracy  podkreśliła, 
że wszelkie zmiany odnoszące się do praw 
związków zawodowych i stosunków pra-

cy powinny opierać się na merytorycznych 
uprzednich konsultacjach trójstronnych 
z udziałem rządów, organizacji pracodaw-
ców i pracowników oraz że są one zgodne 
z międzynarodowymi standardami pracy.

Mówiąc szerzej, MOP zauważa, że wol-
ność poglądów i wypowiedzi oraz związa-
ne z nią prawa pracownicze powinny być 
zgodne z międzynarodowymi standarda-
mi pracy.

Prawa pod-
stawowe, w tym wolność 
zrzeszania się mogą  podlegać ograni-
czeniom lub zawieszeniu w pewnych wyjąt-
kowych okresach. Powinno się je stosować  
pod warunkiem, że wszelkie środki mające 
wpływ na stosowanie praw podstawowych 
będą ograniczone, pod względem zakresu 
i czasu trwania, do tego, co jest ściśle nie-
zbędne w danej sytuacji.

Specjalny sprawozdawca Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ds. praw do wol-
ności pokojowych zgromadzeń i zrzesza-
nia się wezwał państwa do niewykorzy-
stywania deklaracji o stanie wyjątkowym 
w czasie kryzysu COVID-19 w celu nało-
żenia hurtowych ograniczeń na wolność 

pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się. 
Ponadto stwierdził, że w przypadku przy-
jęcia nowych przepisów ustawowych lub 
wykonawczych wszelkie nałożone ograni-
czenia praw muszą być zgodne z zasadami 
legalności, konieczności i proporcjonalno-
ści. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczo-
nych ds. Praw Człowieka stwierdził, że pra-
wa człowieka muszą być priorytetem i cen-

tralnym elementem działań rządo-

wych podej-
mowanych w odpo-

wiedzi na pandemię.
Jednocześnie korzystanie z prawa do 

wolności zrzeszania się i rokowań zbioro-
wych okazało się kluczowe dla budowania 
skutecznych, opartych na konsensusie reak-
cji na kryzys. W coraz większej liczbie przy-
padków pracodawcy i pracownicy nego-
cjują środki mające na celu złagodzenie lub 
ograniczenie skutków kryzysu dla zdrowia, 
miejsc pracy i dochodów, a także wsparcie 
ożywienia gospodarczego.

Negocjowane porozumienia między 
organizacjami pracodawców i pracowni-
ków miały w wielu przypadkach decydu-
jące znaczenie dla ochrony zdrowia pra-

cowników i ograniczenia rozprzestrzenia-
nia się wirusa w miejscach pracy. Na przy-
kład w Kolumbii organizacja pracodaw-
ców zrzeszająca producentów bananów 
(Augura) i Związek Zawodowy Pracowni-
ków Rolnych (Sintrainagro) wynegocjo-
wały i podpisały tzw protokół BioSecurity. 
W ten sposób  22 tys. pracowników  zosta-
ło objętych porozumieniem  wzmacniają-
cym bezpieczeństwo i higienę pracy zapew-
niającym środki ochrony osobistej, , mycia 
rąk oraz czyszczenia i dezynfekcji miejsc 
pracy i sprzętu. Wspólne komisje związko-
wo-zarządcze ds. bezpieczeństwa i higieny 
pracy monitorują wdrażanie porozumienia.

Dzięki układom zbiorowym pracy poja-
wiły się różne programy mające na 

celu zapewnienie ciągłości działania 
i ochrony miejsc pracy. Na przykład 

w niemieckim kraju związkowym 
Nadrenia Północna-Westfalia 

uzgodniono pakiet kryzysowy 
pomiędzy organizacją praco-
dawców w sektorze metalur-
gicznym (Gesamtmetall) 
i niemieckim związkiem 
zawodowym metalowców 
(IG Metall). Obejmował 
on uzgodnienia dotyczą-
ce krótkoterminowej pra-
cy, i poprawy systemu 
opieki nad dziećmi pra-
cowników sektora meta-
lurgicznego.

Na poziomie międzyna-
rodowym Międzynarodo-

wa Organizacja Pracodaw-
ców (IOE), ITUC i Global-

ny Związek Przemysłu (Indu-
striALL Global Union) wynego-

cjowały wspólne oświadczenie wzy-
wające do podjęcia działań na rzecz 

wsparcia producentów odzieży i ochro-
ny dochodów, zdrowia i zatrudnienia pra-
cowników przemysłu odzież owego.

Pracodawcy i ich organizacje wynegocjowa-
ły również ze związkami zawodowymi wytycz-
ne i kryteria dotyczące ponownego otwierania 
fabryk i firm w sposób, który chroni pracow-
ników przed ewentualnym zakażeniem. Na 
przykład w Urugwaju przedstawiciele organi-
zacji pracodawców i związków zawodowych 
reprezentujących pracowników w przemyśle 
budowlanym (Sindicato Único Nacionalde la 
Construcción y Anexos - SUNCA) wynegocjo-
wali z rządem porozumienie w sprawie warun-
ków wznowienia działalności w przemyśle 
budowlanym. We Francji, na poziomie sekto-
rowym, organizacje pracodawców i pracowni-
ków w przemyśle rolno-spożywczym opubli-
kowały wspólny przewodnik, który ma pomóc 
przedsiębiorstwom przygotować się do zakoń-
czenia działalności i/lub jej wznowienia”.

Opr. MR

Przyjęta w 1998 r. Deklaracja 
Podstawowych Zasad i Praw 
w Pracy zobowiązuje państwa 
c z ł o n k o w s k i e  M O P  d o 
przestrzegania i propagowania 
z a s a d  i   p r a w  w   c z t e r e c h 
kategoriach, niezależnie od 
tego, czy ratyfikowały one 
odpowiednie konwencje, czy 
też nie.

Kategorie te to: wolność 
zrzeszania się i skuteczne 
uznawanie prawa do rokowań 
zbiorowych, likwidacja pracy 
przymusowej lub obowiązkowej, 
likwidacja pracy dzieci oraz 
likwidacja dyskryminacji w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania 
zawodu. Deklaracja MOP 
wyraźnie stwierdza, że prawa te są 
powszechne i że mają zastosowanie 
do wszystkich ludzi we wszystkich 
państwach - bez względu na 
poziom rozwoju gospodarczego. 
W szczególności wymienia się 
w niej grupy o szczególnych 
potrzebach, w tym bezrobotnych 
i pracowników migrujących. Uznaje 
się, że sam wzrost gospodarczy 
nie wystarczy do zapewnienia 
godnej pracy, sprawiedliwości 
i postępu społecznego oraz do 
wyeliminowania ubóstwa.

Podstawowe konwencje 
i protokoły MOP:
  Konwencja dotycząca  pracy 

przymusowej z 1930 r. (nr 29)
  Protokół z 2014 r. do Konwencji 

o pracy przymusowej z 1930 r.
  Konwencja o wolności 

związkowej i ochronie praw 
związkowych, 1948 r. (nr 87)

  Konwencja o prawie do 
organizowania się i rokowań 
zbiorowych, 1949 r. (nr 98)

  Konwencja dotycząca 
jednakowego wynagrodzenia 
dla pracujących mężczyzn 
i kobiet za pracę jednakowej 
wartości, 1951 r. (nr 100)

  Konwencja o zniesieniu pracy 
przymusowej, 1957 r. (nr 105)

  Konwencja o dyskryminacji 
w zakresie zatrudnienia 
i wykonywania zawodu), 1958 
r. (nr 111)

  Konwencja dotycząca 
najniższego wieku 
dopuszczenia do zatrudnienia, 
1973 r. (nr 138)

  Konwencja dotycząca zakazu 
i natychmiastowych działań 
na rzecz eliminacji pracy dzieci 
1999 r.(nr 182).

Źródło mop.pl

Miliardy ludzi bez głosu 
Fundamentalne 
konwencje  MOP

Kryzys wywołany wirusem COVID-19 sprawił, że coraz więcej pracowników i przedsiębiorstw jest spychanych do szarej 
strefy, skuteczny dostęp do wolności zrzeszania się i prawa do rokowań zbiorowych prawdopodobnie jeszcze bardziej się 
zmniejszy –alarmuje Międzynarodowa Organizacja Pracy w opublikowanym w listopadzie dorocznym raporcie

Nowelizacja ustawy 
o działaczach opozycji 
antykomunistycznej 
oraz osobach 
represjonowanych 
z powodów 
politycznych 2020

Informujemy, że w dniu 14 wrześ-
nia br. została opublikowana 
w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 

14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy 
o działaczach opozycji antykomuni-
stycznej oraz osobach represjonowa-
nych z powodów politycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1578).

Poniżej przedstawiamy informa-
cje na temat najważniejszych regula-
cji nowelizacji.

A. ŚWIADCZENIE 
WYRÓWNAWCZEI.

Zasady przyznawania świadcze-
nia wyrównawczego:

1.Prawo do świadczenia wyrów-
nawczego przysługuje osobie posia-
dającej potwierdzony status działa-
cza opozycji antykomunistycznej lub 
osoby represjonowanej z powodów 
politycznych, która pobiera emery-
turę lub rentę inwalidzką albo ren-
tę z tytułu niezdolności do pracy 
w kwocie niższej niż 2.400 zł brutto 
miesięcznie.

2.Świadczenie wyrównawcze 
przysługuje w kwocie stanowią-
cej różnicę pomiędzy kwotą 2.400 
zł a kwotą pobieranej emerytury lub 
renty.

3.Przez kwotę emerytury lub ren-
ty rozumie się wysokość pobieranej 
emerytury lub renty brutto lub sumę 
tych świadczeń, wraz z kwotą wypła-
caną przez zagraniczne instytucje 
właściwe do spraw emerytalno-ren-
towych, z wyłączeniem dodatku pie-
lęgnacyjnego oraz innych dodatków 
i świadczeń wypłacanych wraz z tymi 
świadczeniami na podstawie odręb-

nych przepisów, przed dokonaniem 
odliczeń, potrąceń i zmniejszeń.

4.Kwota bazowa (2.400 zł) ulega 
podwyższeniu w terminach i na zasa-
dach określonych przepisami ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych.

5.Prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych ogłasza w formie komu-
nikatu w Dzienniku Urzędowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, co najmniej na 7 dni roboczych 
przed najbliższym terminem walory-
zacji, uwzględnianą od tego terminu 
przy obliczaniu wysokości świadcze-
nia wyrównawczego kwotę bazową.

6.W razie przyznania, ustania 
lub ponownego obliczenia wyso-
kości pobieranych świadczeń eme-
rytalnych lub rentowych, świadcze-
nie wyrównawcze podlega z urzędu 
ponownemu obliczeniu w taki spo-
sób, aby łączna kwota pobieranych 
świadczeń, wraz ze świadczeniem 
wyrównawczym, nie przekroczyła 
miesięcznie kwoty bazowej (2.400 zł).

II. Procedura przyznawania 
świadczenia pieniężnego:

1.Decyzje w sprawie świadczenia 
wyrównawczego wydają i świadcze-
nia te wypłacają organy wypłacające 
emeryturę lub rentę.

W razie zbiegu prawa do świad-
czeń emerytalnych i rentowych, 
wypłacanych przez różne organy 
właściwe, decyzje w sprawie świad-
czenia wyrównawczego wyda-
je i świadczenie to wypłaca Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

2.Postępowanie w sprawie świad-
czenia wyrównawczego wszczynane 
jest na wniosek osoby uprawnionej. 
(Wniosek o świadczenie wyrównaw-
cze ZUS).

Wniosek o przyznanie świadcze-
nia wyrównawczego zawiera: imię 
lub imiona oraz nazwisko, datę uro-
dzenia, numer PESEL albo innego 
dokumentu, potwierdzającego toż-
samość, dane teleadresowe: adres 
miejsca zamieszkania lub adres kore-

spondencyjny, numer telefonu lub 
adres poczty elektronicznej, nazwę 
banku i numer rachunku banko-
wego lub nazwę spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kre-
dytowej i numer rachun-
ku w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredy-
towej, na który ma zostać 
wypłacone świadczenie 
wyrównawcze.

3. Do wniosku, o którym 
mowa powyżej dołącza się:

• dokumenty potwierdzają-
ce nadanie statusu działacza opozy-
cji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów poli-
tycznych,

• dokument potwierdzający pra-
wo do emerytury i renty zagranicznej 
lub innego świadczenia zagranicz-
nego o podobnym charakterze i ich 
wysokość, wystawiony przez zagra-
niczną instytucję właściwą do spraw 
emerytalno-rentowych – w przy-
padku osób uprawnionych do takich 
świadczeń.

III.Wypłata świadczenia wyrów-
nawczego:

    1.Wypłata świadczenia wyrów-
nawczego następuje wraz z wypłatą 
emerytury lub renty.

    2.Na wniosek osoby uprawnio-
nej do świadczenia wyrównawcze-
go, zamieszkałej zagranicą w pań-
stwie członkowskim Unii Europej-
skiej, państwie członkowskim Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) lub w państwie, 
z którym Rzeczpospolitą Polską łączy 
umowa międzynarodowa w dziedzi-
nie ubezpieczeń społecznych prze-
widująca transfer emerytur lub rent, 
świadczenie wyrównawcze wypłaca 
się z emeryturą lub rentą, w państwie 
zamieszkania, na rachunek bankowy 
tej osoby za granicą lub w innej for-
mie wskazanej przez organ emerytal-
ny lub rentowy, w terminach i trybie 
ustalonym przez ten organ. Wypłata 
dokonywana jest w walucie wymie-
nialnej.

Przepis ten stosuje się również do 
osób uprawnionych do świadczenia 
wyrównawczego, zamieszkałych za 
granicą w państwie, z którym Rze-
czypospolitej Polskiej nie łączy umo-
wa międzynarodowa w dziedzinie 
ubezpieczeń społecznych przewidu-
jąca transfer emerytur i rent.

B. ULGI PRZY PRZEJAZDACH 
ŚRODKAMI KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ ORAZ PRZY 
PRZEJAZDACH 
W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ 
ŚRODKAMI PUBLICZNEGO 
TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Osobom uprawnionym przy-
sługuje ulga taryfowa w wysoko-
ści 50% przy przejazdach środ-
kami komunikacji miejskiej oraz 
51% na przejazdy w komunika-
cji krajowej środkami publiczne-
go transportu zbiorowego, w tym 
kolejowego w 1 i 2 klasie pocią-
gów osobowych i pospiesznych 
oraz autobusowego w komuni-
kacji zwykłej i przyspieszonej – 
na podstawie biletów jednora-
zowych oraz kolejowego w 2 kla-
sie pociągów innych niż osobowe 
i pospieszne – na podstawie bile-
tów jednorazowych.

Osoba uprawniona do ulgowe-
go przejazdu, korzystająca z prze-
jazdu w klasie 1, obowiązana jest do 
uiszczenia dopłaty w wysokości sta-
nowiącej różnicę między należnoś-
cią za pełnopłatny przejazd w klasie 
1 a należnością za pełnopłatny prze-
jazd w klasie 2.

C. DOTACJE NA 
WYKONYWANIE ZADAŃ 
OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ 
DZIAŁACZY OPOZYCJI 
ANTYKOMUNISTYCZNEJ 
ORAZ OSÓB 
REPRESJONOWANYCH 
Z POWODÓW 
POLITYCZNYCH.

Szef Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych może 
zlecić organizacjom pozarządo-
wym na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 24 kwietnia roku o działal-
ności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) 
wykonywanie zadań opiekuńczych 
na rzecz osób uprawnionych.

Szczegółowe informacje na temat 
dotacji udzielanych przez Szefa Urzę-
du znajdują się na stronie interneto-
wej pod adresem: https://www.kom-
batanci.gov.pl/pl/urzad/dotacje.html

D. OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM 
ZDROWOTNYM

1. Obowiązkowi ubezpiecze-
nia zdrowotnego podlegają działa-

cze opozycji antykomunistycz-
nej oraz osoby represjonowa-

ne z powodów politycznych 
niepodlegający ubezpiecze-
niu społecznemu w Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub niepo-
bierający emerytury lub renty.

    2. Obowiązek ubezpie-
czenia zdrowotnego powsta-

je z dniem złożenia Szefowi Urzę-
du do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oświadczenia 
o niepodleganiu przepisom o syste-
mie ubezpieczeń społecznych i braku 
innego tytułu do objęcia ubezpiecze-
niem zdrowotnym, a wygasa z dniem 
ustania tych warunków.

    3. Osoba uprawniona składa co 
miesiąc w terminie do 20-tego każde-
go miesiąca oświadczenie o niepod-
leganiu przepisom o systemie ubez-
pieczeń społecznych i braku innego 
tytułu do objęcia ubezpieczeniem 
zdrowotnym.

Formularze wniosku o objęcie 
ubezpieczeniem zdrowotnym oraz 
oświadczenia o niepodleganiu prze-
pisom o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych i braku innego tytułu do 
objęcia ubezpieczeniem zdrowot-
nym są umieszczone na stronie inter-
netowej www.kombatanci.gov.pl 
w zakładce: „Formularze”.

E. ZWOLNIENIE POMOCY 
PIENIĘŻNEJ SPOD EGZEKUCJI 
KOMORNICZEJ

Egzekucji nie podlegają kwo-
ty jednorazowej lub okresowej 
pomocy pieniężnej przyznawa-
nej przez Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjono-
wanych.

F. WEJŚCIE W ŻYCIE NOWYCH 
PRZEPISÓW

Ustawa weszła w życie z dniem 
15 października 2020 roku.

ZUS przypomina! Wyrównanie dla opozycjonistów
Działacze opozycji antykomunistycznej lub 

osoby represjonowane z powodów politycznych 
mogą wnioskować o świadczenie wyrównawcze 
– przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie, 
która pobiera emeryturę, rentę inwalidzką albo ren-
tę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niż-
szej niż 2400 zł.

– Oraz co najważniejsze – wnioskujący ma sta-
tus działacza opozycji antykomunistycznej lub oso-
by represjonowanej z powodów politycznych – mówi 

Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że to świadczenie przysłu-
guje od 15 października 2020 r., tj. od dnia wejścia 
w życie przepisów dotyczących świadczenia wyrów-
nawczego i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym 
zostanie zgłoszony wniosek o to świadczenie.

DLA, KOGO
Aby otrzymać wyrównanie trzeba złożyć wniosek 

i dołączyć do niego decyzję Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, która 

potwierdza status działacza opozycji antykomuni-
stycznej lub osoby represjonowanej z powodów poli-
tycznych.

DOKUMENTY
Osoba uprawniona do emerytury lub renty 

zagranicznej albo innego świadczenia zagranicz-
nego o podobnym charakterze musi także zło-
żyć w ZUS dokument potwierdzający prawo do 
tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez 
zagraniczną instytucję właściwą do spraw emery-
talno-rentowych. Wniosek o świadczenie wyrów-

nawcze (na druku ER-SWA) można złożyć w każ-
dej placówce ZUS lub za pośrednictwem pocz-
ty. Decyzję w sprawie świadczenia wyda placów-
ka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie 
emerytalno-rentowe. Gdy ZUS ustala, czy kwota 
pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych 
jest niższa niż 2400 zł, to bierze pod uwagę mie-
sięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub 
renty (sumę tych świadczeń) oraz kwotę zagra-
nicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie 
uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych 
z tymi świadczeniami.

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 
spondencyjny, numer telefonu lub 
adres poczty elektronicznej, nazwę 
banku i numer rachunku banko-
wego lub nazwę spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kre-

3. Do wniosku, o którym 

• dokumenty potwierdzają-
ce nadanie statusu działacza opozy-
cji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów poli-

D. OBJĘCIE UBEZPIECZED. OBJĘCIE UBEZPIECZE
ZDROWOTNYM

1. Obowiązkowi ubezpiecze-
nia zdrowotnego podlegają działa-

cze opozycji antykomunistycz-
nej oraz osoby represjonowa-

czenia zdrowotnego powsta-
je z dniem złożenia Szefowi Urzę-
du do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oświadczenia 
o niepodleganiu przepisom o syste-
mie ubezpieczeń społecznych i braku 
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Piotr Duda: 
Projekt 
dyrektywy 
o płacy 
minimalnej  
to nie jest 
wymysł 
Brukseli tylko 
Solidarności

– Projekt dyrektywy to nie jest 
wymysł Brukseli tylko Solidarności. 
Jest to pokłosie mojego wystąpie-
nia na szkole letniej EKZZ w Kopen-
hadze, gdzie domagałem się wpro-
wadzenia takiej dyrektywy. Jeszcze 
w międzyczasie przekonaliśmy kole-
gów z niemieckiego DGB, aby wpro-
wadzili stawkę godzinową w całych 
Niemczech i to się stało – powiedział 
w programie „Newsroom” Piotr Duda, 
szef NSZZ „Solidarność”.

– Gdyby ta dyrektywa dzisiaj 
weszła w życie, to w Polsce spełnia-
my te warunki dotyczące minimalne-
go wynagrodzenia. Chodzi o to, żeby 
było to wzmocnione także dyrektywą 
UE. Żeby każdemu kolejnemu rządo-
wi nie przyszło do głowy zamrożenie 
wynagrodzenia minimalnego. Bar-
dzo się z tego cieszę, to wielki suk-
ces, szczególnie państw Europy Środ-
kowo-Wschodniej – podkreślił szef 
Solidarności w rozmowie z WP. Piotr 
Duda odpowiedział też na pytanie 
czy pracodawca powinien mieć pra-
wo informowania swoich pracowni-
ków o przypadkach zakażenia koro-
nawirusem w zespole?

– Pewne sprawy są dla nas nowe. 
1,5 roku temu nikt nie spodziewał się, 
że będziemy mieli pandemię koro-
nawirusa, że będziemy rozmawiać 
o pracy zdalnej. Od jakiegoś cza-
su funkcjonuje RODO, które pewne 
sprawy w tym temacie blokuje. Mam 
nadzieję, że związki, rząd i pracodaw-
cy poruszą ten temat podczas roz-
mów nad tzw. paktem społecznym. 
To powinno być przedyskutowa-
ne i opisane w kodeksie pracy. To nie 
powinny być decyzje podejmowa-
ne wyłącznie przez pracodawcę, aby 
nie dochodziło do nadużyć. Tu cho-
dzi o indywidualne kwestie związa-
ne z danym pracownikiem, trzeba to 
uregulować – podkreślił Piotr Duda.

Rząd – za słowami wicepremiera 
Jarosława Gowina – rozważa wpro-
wadzenie większej liczby takich nie-
dziel. Co na to Solidarność? – Jeste-
śmy w tym temacie konsekwen-
tni. Nie pozwolimy, by pracodaw-
cy wykorzystywali pandemię koro-
nawirusa do swoich partykularnych 
interesów. Stanowisko całej, nie tyl-
ko handlowej Solidarności jest tu jed-
noznaczne. Chcieliśmy, by pod reżi-
mem bezpieczeństwa, galerie han-
dlowe były otwarte. W taki sposób 
chcemy wspomóc przedsiębiorców, 
ale uważamy, że nie ma takiej potrze-
by, by to się odbywało w niedziele 
i mam nadzieję, że rząd w tym tema-
cie zdania nie zmieni. Nie pozwolimy 
na liberalizację rynku pracy – pod-
kreślił Piotr Duda.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” decyzją z dnia 24 listopada br. pozytywnie oceniło zaproponowane 
rozwiązania w projekcie ustawy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2020 r. zmieniającym 
ustawę o wspieraniu pieczy zastępczej oraz niektóre inne ustawy, z których większość ma charakter porządkujący 
i techniczny w stosunku do już istniejących rozwiązań.

Potrzeba podjętych prac 
legislacyjnych ma na celu 
pełne wdrożenie przyjętej 

przez Rząd w 2017 r. decyzji 
w obszarze adopcji, w tym pro-
cedur dotyczących adopcji 
zagranicznej, oraz wynika z prze-
prowadzonej kompleksowej oce-
ny istniejącego stanu prawnego.

Zdaniem NSZZ  „Solidar-
ność” w projekcie zabrakło pro-
pozycji, które zwłaszcza w okre-
sie pandemii mogłyby stano-
wić pomoc zarówno dla samych 
rodzin, jak również dla orga-
nów prowadzących szkole-
nia w zakresie pieczy zastępczej 
i przysposobienia dziecka. Dlate-
go zaproponowano zmianę doty-
czącą art. 173 a ustawy o wspiera-
niu  pieczy zastępczej, a polega-

jącą na możliwości połączenia 
szkoleń z zakresu przysposobie-
nia dziecka oraz dla kandyda-
tów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej.

Ponadto NSZZ „Solidarność” 
zaproponowała zmianę do art. 
4 projektu ustawy zmieniają-
cą art. 183 w §1 ustawy Kodeks 
pracy i dodający §11, a umożli-
wiającą skorzystanie z urlopu na 
warunkach urlopu macierzyń-
skiego do 18 roku życia dziecka, 
przez pracownika, który przyjął 
dziecko na wychowanie celem 
jego przysposobienia, polegającą 
na rozszerzeniu tych uprawnień 
również dla rodzin zastępczych, 
uznając za niewłaściwe różnico-
wanie tych uprawnień.

ak

Zmiany w zasiłku chorobowym 
i macierzyńskim!

8 października 2020 r. Pre-
zydent Andrzej Duda podpisał 
ustawę o zmianie niektórych 
ustaw w celu przeciwdziałania 
społeczno-gospodarczym skut-
kom COVID-19.

Zgodnie z nową regulacją, 
w sytuacji gdy obniżenie wymia-
ru czasu pracy nastąpiło w okre-
sie wcześniej pobieranego zasił-
ku oraz między okresami pobie-
rania wcześniejszego i kolejne-
go zasiłku nie było przerwy albo 
przerwa była krótsza niż trzy mie-
siące kalendarzowe, przepis art. 40 
ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społeczne-
go w razie choroby i macierzyń-
stwa nie będzie miał zastosowa-
nia. Innymi słowy nie dojdzie do 
przeliczenia wysokości świadcze-
nia ubezpieczeniowego.

Przyjęte zmiany regulują spo-
sób obliczania podstawy wymia-
ru zasiłków zarówno pracowni-
ków, którzy dopiero nabędą pra-
wo do tych świadczeń jak i pra-
cowników, którym ZUS albo 

pracodawcy ustalili już podstawę 
wymiaru świadczeń na podsta-
wie obniżonego wynagrodzenia.  
Przeliczenie podstawy wymia-
ru świadczeń już wypłaconych 
będzie następowało na wniosek 
świadczeniobiorcy.

Należy równocześnie zwró-
cić uwagę na druk sejmowy 648 
(skierowany 30 września do prac 
w Komisji Finansów Publicz-
nych) zawierający projekt Sena-
cki dotyczący szerszego spek-
trum sytuacji a więc także pra-
cowników, którym w wyniku 
zawarcia  porozumienia obniżo-
no wynagrodzenie a następnie te 
osoby korzystają ze świadczenia 
ubezpieczeniowego (na przykład 
zasiłku macierzyńskiego).

Projektodawcy proponują:
1) nowelizację ustawy covido-

wej polegającą na dodaniu unor-
mowań, wedle których przy usta-
laniu podstawy wymiaru świad-
czenia pieniężnego z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choro-

by i macierzyństwa przysługują-
cego osobie, wobec której wpro-
wadzono na podstawie wymie-
nionych przepisów ustawy covi-
dowej mniej korzystne warun-
ki zatrudnienia niż wynikające 
z podstawy nawiązania stosunku 
pracy (w tym obniżono wymiar 
czasu pracy), art. 40 ustawy zasił-
kowej nie miałby zastosowania 
– w takim przypadku przy usta-
laniu podstawy wymiaru świad-
czenia uwzględniałoby się wyna-
grodzenie w wysokości ustalonej 
przed jego obniżeniem;

2) ustanowienie normy inter-
temporalnej, zgodnie z którą pro-
ponowane unormowania miały-
by zastosowanie do świadczenia 
przysługującego osobie, wobec 
której wprowadzono na podsta-
wie wymienionych przepisów 
ustawy covidowej mniej korzyst-
ne warunki zatrudnienia niż 
wynikające z podstawy nawiąza-
nia stosunku pracy (w tym obni-
żono wymiar czasu pracy) przed 
dniem wejścia w życie projekto-
wanej ustawy.

Jak wskazują wnioskodaw-
cy w Ocenie Skutków Regula-
cji w maju 2020 r. kwota wypłat 
zasiłków chorobowych wyno-
siła 1 136 076,2 tys. zł, w czerw-
cu 2020 r. 1 379 859,3 tys. zł. Jed-
nocześnie w okresie tym nastąpi-
ło obniżenie przeciętnej dziennej 
wysokości zasiłku. W maju 2020 
r. przeciętna dzienna wysokość 
zasiłku kształtowała się na pozio-
mie 90,68 zł, zaś w czerwcu 2020 
r. 89,77 zł. W analogicznym okre-

sie 2019 r. nie wystąpiła podob-
na tendencja. Z uwagi na brak 
wiarygodnej prognozy odnośnie 
do czasu trwania epidemii oraz 
danych statystycznych dotyczą-
cych wykorzystania przez pod-
mioty instrumentu w postaci 
obniżania wymiaru czasu pracy 
nie ma możliwości oszacowania 
kosztów wprowadzenia propo-
nowanych zmian.

bs NSZZ „Solidarność”

Zmiany w ustawie  
o pieczy zastępczej 


