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Wiadomość o wypłacaniu tzw. 
trzynastych emerytur w 2021 roku 
jeszcze przed świętami zelektryzo-
wała emerytów i rencistów. Pierw-
sze wypłaty „trzynastek” zaplano-
wane są na początek kwietnia.

ZUS dokona pierwszych wypłat 
przed świętami 1 i 2 kwietnia br. 
Dzień wcześniej pieniądze wpłyną 
do emerytów, którzy świadczenia 
uzyskują 10. dnia miesiąca – w tym 
roku to sobota, zatem ZUS wypłaty 
dokona 9 kwietnia.

Osoby uprawnione otrzymu-
ją dodatkowe świadczenie eme-
rytalne w takiej samej kwocie. 
W tym roku są to w kwietniu 
dodatkowe pieniądze 1250,88 zł 
brutto, czyli na rękę 1022,30 zł. 
Dlaczego tyle, a nie 1066,30 zł 
netto? O tym dalej.

Kwota na rękę jest niższa z powo-
du odciąganej zaliczki na składkę 
zdrowotną i na podatek PIT w wyso-
kości 17 proc. sumy minimalnej 
emerytury. Jest też związana z kwo-
tą wolną od podatku. W przypad-
ku emeryta, który otrzymuje kwo-
tę wyższą niż,666 zł, wynosi 3091 zł. 
Wcześniejsze obliczenia wysokości 
tzw. 13 emerytury nie uwzględniały 
odciąganego podatku dochodowego 
oraz składki zdrowotnej.

W listopadzie br. 9,1 mln osób 
otrzyma kolejne świadczenie. Tu już 
jest próg dochodowy. Do 7,9 mln 
osób trafi pełna kwota świadcze-
nia, czyli emerytura minimalna. Do 
tych, którzy otrzymują co miesiąc 
powyżej 2900 złotych, zastosowano 
system złotówka za złotówkę – każ-
da dodatkowa złotówka powyżej 2,9 
tys. zł będzie od tej kwoty odejmo-

wana. Ok. pół miliona 
emerytów, tych “naj-
bogatszych” świad-
czenia nie otrzyma.

P r z y p om n i j -
my, że w tym roku 
wskaźnik walo-
ryzacji świadczeń 
emerytalno-rento-
wych wynosi 104,24% 
i wynika ze stopnia infla-
cji. 1 marca br. minimalna 
emerytura została podniesio-
na o wskaźnik waloryzacji, dając tym 
samym kwotę 1250,88 zł.

Dodatkowe świadczenie ma swo-
je znaczenie. Tym bardziej że rośnie 
grupa emerytów, którzy nie otrzy-
mują nawet emerytury minimal-
nej. Emerytura minimalna nie przy-
sługuje automatycznie wszystkim, 
którzy ukończyli wiek emerytal-

ny. Przysługuje 
ona mężczyznom po 25 latach okre-
sów składkowych i nieskładkowych 
oraz kobietom po 20 latach okre-
sów składkowych i nieskładkowych. 
Okresy nieskładkowe nie mogą 
przekroczyć jednej trzeciej okresów 
składkowych.

www.solidarnosc.gda.pl

Dodatkowe świadczenie emerytalne 
i rentowe. Kiedy, ile, komu?

Trwają  
prace nad 
uregulowaniem 
zasad pracy 
zdalnej

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-
-Hrycko powołała zespół, który ma wypracować 
rekomendacje dotyczące pracy zdalnej Państwowej 
Inspekcji Pracy. Mówiąc o uprawnieniach Państwo-
wej Inspekcji Pracy wobec pracowników wysłanych 
do pracy zdalnej i kontroli warunków pracy i bhp 
powiedziała:

Jest to wielowątkowa kwestia. Nie ma regulacji 
dotyczących pracy zdalnej. Została ona wprowadzo-
na szczątkowo w Ustawie z 2 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytua-
cji kryzysowych, w której znalazły się dwa rozwiąza-
nia. Artykuł 3, który wprowadza regulację, iż celem 
przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może pole-
cić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczo-
ny, pracy określonej w umowie o pracę, poza miej-
scem jej stałego wykonywania. I drugie rozwiązanie 
w ramach tarcz to w ramach artykułów 4f i 4h, regu-
lujące, iż w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epi-
demicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne 
osoby zatrudnione, w tym poddane obowiązkowej 
izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą 
pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w try-
bie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzy-
mywać z tego tytułu wynagrodzenie. To jedyne roz-
wiązania tyczące pracy zdalnej. Przepisy te w żadnej 
mierze nie regulują czasu pracy pracownika, tego jak 
praca zdalna ma być polecana, kwestii bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Nad tym tematem trwają od kil-
ku miesięcy prace w Radzie Dialogu Społecznego. Ist-
nieją duże rozbieżności między organizacjami praco-
dawców a pracowników. Dojdzie zapewne do próby 
zawarcia umowy społecznej. Ustawa o PIP jasno okre-
śla kwestie jakie podmioty i w jakich sytuacjach może-
my kontrolować. Praca zdalna nie ma dookreślonych 
norm prawnych w zakładzie pracy, funkcjonują zarzą-
dzenia i regulaminy. Często odbywa się to na podsta-
wie porozumienia pracodawca-pracownik. Pojawi-
ły się one w związku z sytuacją, w której strony musia-
ły sobie jakoś poradzić w związku z brakiem regulacji 
ustawowych. Najczęściej odwołują się do rozwiązań 
związanych z telepracą. Nie jest to jednak stuprocen-
towe wyjaśnienie sytuacji.

Nad uregulowaniem powyższych kwestii od kilku 
miesięcy trwają prace w Radzie Dialogu Społecznego.

Około 3 tysięcy złotych niesłusznie odebranego dodatku za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych 
musiał wypłacić nauczycielce Zespołu Placówek Specjalnych pracodawca. Zwrot należnego 
wynagrodzenia nakazał sąd.

Dodatek za pracę w warunkach 
trudnych i uciążliwych został 
nauczycielom Zespołu Placó-

wek Specjalnych wstrzymany 
z chwilą, kiedy szkoły przeszły na 
zdalny tryb nauczania z powodu 
pandemii koronawirusa.

- Taką decyzję podjęła dyrekcja na 
żądanie legnickiego wydziału oświa-
ty. Nie zgodziłam się z nią i złożyłam 
do pracodawcy przedsądowe żąda-
nie wypłaty nienależnie wstrzyma-

nych dodatków. Otrzymałam odpo-
wiedź z uzasadnieniem podpisanym 
przez radcę prawnego urzędu mia-
sta, w którym napisał, że taki doda-
tek nam nie przysługuje, ponieważ 
nie prowadziliśmy zajęć bezpośred-
nio z uczniami, podobny zarzut, 
że nie wykonywałam pracy, usły-
szałam także w sądzie pracy, gdzie 
o zwrot należnego mi wynagrodze-
nia wystąpiłam – opowiada Żaneta 
Kirej, związkowczycni  NSZZ "Soli-

darność w  Zespole Placówek Spe-
cjalnych w Legnicy.

- W rozporządzeniu, w którym jest 
mowa, kiedy należy się wynagrodze-
nie za pracę w trudnych warunkach, 
jest jasny zapis, że za pracę w trud-
nych warunkach należy uznać pracę 
prowadzenie przez nauczycieli zajęć 
dydaktycznych w szkołach, a szko-
ła to nie jest budynek, jak próbowa-
no udowodnić podczas rozprawy, ale 
cała organizacja kształcenia, dlatego 

dodatek nam się jak najbardziej nale-
ży, prowadziłam zajęcia dydaktyczne 
– wyjaśnia nauczycielka.

Sąd Rejonowy w Legnicy uznał 
roszczenie nauczycielki, jednak 
organ prowadzący odwołał się od 
wyroku do sądu wyższej instan-
cji. Ten w całości podzielił zdanie 
sądu niższej instancji i utrzymał jego 
wyrok w mocy.

Nauczycielka już otrzymała zale-
głe wynagrodzenie. Pracodawca, 
a właściwie organ prowadzący, czy-
li miasto musiało wypłacić 5 tys. zł 
brutto oraz pokryć koszty zastępstwa 
procesowego, a to kolejny tysiąc. 
W Zespole Placówek Specjalnych 
w Legnicy zatrudnionych jest 102 
nauczycieli, którzy od roku dodat-
ku nie otrzymują. Nie jest to kwe-
stia jedynie niewypłacania dodat-
ku, z tego powodu automatycznie 
zmniejszeniu także uległy między 
innymi ich trzynastki i świadczenia 
urlopowe. Przyglądali się walce swo-
jej koleżanki. Po jej wygranej są zde-
terminowani i należy się spodziewać, 
że do pracodawcy wpłyną kolejne 
przedsądowe żądania wypłaty nie-
słusznie potrąconego wynagrodze-
nia wraz z odsetkami.

Dodajmy, że w placówkach tego 
typu w regionie dodatki za pracę 
w trudnych i uciążliwych warunkach 
były nauczycielom wypłacane.

Chcieli zaoszczędzić,  
wypłacą dodatki z odsetkami 

Przewodnicząca KZ NSZZ  
„Solidarność”  
w Rella Investments  
Sp. z o. o. przywrócona do pracy

„Sąd Rejonowy w Legnicy w I 
instancji wyrokiem z dnia 16-02-
2021 roku w sprawie o sygn. akt IV 
P 303/20 przywrócił do pracy Prze-
wodniczącą Organizacji Zakła-
dowej NSZZ Solidarność w Rel-
la Investments Sp. z o. o. Panią Ewę 
Serwatczak. Pracodawca zwolnił 
Przewodniczącą z pracy w trybie 

art., 52 Kodeksu pracy zarzucając 
jej ciężkie naruszenie obowiązków 
pracowniczych (brak usprawiedli-
wienia nieobecności). W przepro-
wadzonym postępowaniu i wyroku 
Sąd przyjął, że Pracodawca naruszył 
przepisy prawa pracy rozwiązując 
z Przewodniczącą umowę o pra-
cę bez wypowiedzenia albowiem 

nie było nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy. Pracodawca o 
wszystkim wiedział. Poza przywró-
ceniem do pracy Sąd zasądził rów-
nież wynagrodzenie  za czas pozo-
stawania bez pracy. Wyrok Sądu jest 
nieprawomocny.”

PS. Pracodawca złożył apelację 
od wyroku.

Nie dla
 połączenia 

 Grupy Tauron 
 z PGE

Stanowisko Prezydium Zarzą-
du Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność” z 24 mar-

ca 2021 r.
 ws. planowanego połączenia 

Grupy Tauron Polska Energia 
S.A. z PGE

Prezydium Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soli-
darność” zdecydowanie sprzeciwia 
się planom transformacji energety-
ki przygotowywanym przez Mini-
sterstwo Aktywów Państwowych, 
które mogą prowadzić do likwida-
cji Grupy Tauron, a tym samym do 
redukcji zatrudnienia w tej firmie.

Grupa Tauron przeszła w ciągu 
ostatnich lat poważną reorganiza-
cję przeznaczając na ten cel, oraz 
na unowocześnienie bazy techno-
logicznej, pokaźne środki finanso-
we. Dla pracowników często ozna-
czało to nowe, trudne wyzwania. 
Obawiamy się, że cały ten wysiłek 
może ulec zmarnowaniu po prze-
jęciu Taurona przez PGE. Trudno 
akceptować działania, które mogą 
pogorszyć dobrą kondycję Grupy.

W tej sytuacji Prezydium Zarzą-
du Regionu Zagłębie Miedzio-
we NSZZ „Solidarność” w cało-
ści popiera działania organiza-
cji NSZZ „Solidarność” w Grupie 
Tauron i oczekuje uznania postula-
tów zawartych w Raporcie przeka-
zanym Ministrowi Aktywów Pań-
stwowych przez Komitet Protesta-
cyjno-Strajkowy w Tauron Polska 
Energia S.A. Należy jak najszybciej 
rozpocząć rozmowy z Solidarnoś-
cią w Grupie Tauron na temat pro-
pozycji zawartych w Raporcie.

Osobom,   które   zostały   skierowane  
 na   rehabilitację   leczniczą   w   syste-
mie   stacjonarnym,   ZUS   przekaże  

zawiadomienie   o   skierowaniu    wraz   z   ulot-
ką .  Taką informację dostaną  również   te  

 osoby,   które   miały jechać do sanatorium 
 wcześniej,   ale  ze   względu   na pandemię 
wyjazdy zostały odwołane.

–    Gdy   ktoś   dostanie   zawiadomienie  
 o   wyjeździe   powinien   przekazać   swój  

 numer   telefonu   do   oddziału   ZUS,   który  
 skierował   na   rehabilitację   albo   do   ośrodka  
 rehabilitacyjnego,   do   którego   jest   skiero-
wanie  –   wyjaśnia   Iwona   Kowalska-Matis , 
 regionalny   rzecznik   prasowy   ZUS   na   Dol-

nym   Śląsku.   –    Warunkiem   rozpoczęcia  
 rehabilitacji   leczniczej   w   systemie   stacjo-
narnym   jest   negatywny   wynik   testu   diag-
nostycznego   w   kierunku   SARS-CoV-2    –  
 podkreśla.    

Wznowione wyjazdy 
do sanatoriów 
ZUS znowu kieruje do sanatoriów na rehabilitację. Wyjazdy zostaną wznowione od 15 marca 2021 r. Osoby, które będą  
z nich korzystać muszą przedstawić negatywny test na COVID-19. 
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Kandydaci NSZZ Solidarność do Rady Nadzorczej KGHM 
Czyczerski: bez inwestycji w wentylację produkcja będzie maleć

Wpływ epidemii na funkcjonowanie KGHM Polska Miedź S.A. i działalność związkową, zmiany personalne w Polskiej Miedzi, pracownicze wybory do Rady Nadzorczej, problemy napotyka-
ne przez Oddziały KGHM – o tych i o innych sprawach rozmawialiśmy z przewodniczącym Józefem Czyczerskim. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KGHM Pol-
ska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”, Wice-
przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” i jednocześnie członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru załogi udzielił wywia-
du dla Pryzmatu oraz Pisma Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

- Choć minął rok końca epidemii nie widać. Jak 
SARS-COV-2 wpłynął na funkcjonowanie oddzia-
łów KGHM i spółek grupy kapitałowej?

- Bezpośredni wpływ w Grupie Kapitałowej KGHM, 
podobnie jak w każdym innym przedsiębiorstwie, 
był odczuwalny w zatrudnieniu. Wiele osób opie-
kuje się dziećmi lub choruje. Część z chorujących na 
COVID-19 pracowników była w bardzo ciężkim sta-
nie. Jeden z kolegów z Zakładowej Komisji Rewizyjnej 
NSZZ „Solidarność” przypłacił to życiem.

Co zaś się tyczy produkcji i wyników finanso-
wych. W pierwszym okresie pandemii niewątpliwie 
był wpływ na producentów miedzi, nie tylko w Pol-
sce, ale też na świecie. Ostatecznie rok został zamknię-
ty z dosyć dobrym wynikiem produkcyjnym, głównie 
dzięki wysokiej wycenie miedzi. W jakiś sposób uda-
je nam się iść całkiem suchą stopą przez okres pande-
mii, patrząc chociażby na kopalnie węgla kamiennego, 
gdzie tymczasowo szyby zamykano. U nas na szczęś-
cie do takich sytuacji nie dochodziło, choć wiadomo, 
że trudno odizolować pracowników, którzy codziennie 
zjeżdżają na dół i wykonują swoje zadania.

- Czy w najbliższych miesiącach możemy spo-
dziewać się ze strony dominującego akcjonariu-
sza - Ministerstwa Aktywów Państwowych - decyzji 
o zmianach personalnych w Zarządzie i Radzie Nad-
zorczej KGHM Polska Miedź S.A. w związku z koń-
cem kadencji?

- Dzisiaj wiadomo, że kończy się kadencja Zarządu 
i Rady Nadzorczej KGHM PM S.A. Muszą zostać prze-
prowadzone konkursy na stanowiska prezesa i człon-
ków zarządu (w dniu oddania do druku już wiadomo, 
że powołano prezesa oraz trzech wiceprezesów – redak-
cja). Wyznaczono też termin wyborów do Rady Nad-
zorczej KGHM na 28-29 kwietnia br.

- Pracownicy pod koniec kwietnia po raz kolejny 
będą głosować na swoich przedstawicieli do Rady 
Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Czy NSZZ 
„Solidarność” ma już swoich kandydatów?

- Jak zawsze odbywają się prawybory w poszczegól-
nych Komisjach Zakładowych. W niektórych podję-
to już uchwały desygnujące swoich przedstawicieli do 
prawyborów Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi 
NSZZ „Solidarność”. Czekam tylko jeszcze na niektóre 
uchwały w tym zakresie (po przeprowadzeniu wywia-
du Rada Sekcji zdecydowała, że w wyborach wezmą 
udział: Józef Czyczerski, Przemysław Darowski i Bogu-
sław Szarek - redakcja). Zaraz po tym rozpoczniemy 
całą procedurę przygotowania do wyborów i przepro-
wadzenia kampanii informacyjnej.

- Z jakimi problemami obecnie zmaga się KGHM 
Polska Miedź S.A.?

- Od samego początku kadencji, która dobiega 
końca, powiela się część nierozwiązanych tematów 
w związku z tym, że Zarząd i Rada Nadzorcza upły-
wającej kadencji przejęły „w spadku” błędne decyzje, 
które odbijają się negatywnie na wyniku finansowym, 
zadłużeniu i funkcjonowaniu przemysłu miedziowego 
w Polsce. Mam na myśli inwestycje zagraniczne w Qua-

drę FNX i Afton-Ajax. Zazwyczaj mówi się o Sierra 
Gordzie w Chile, ale to jest szerszy problem. Dochodzą 
do tego inwestycje krajowe związane ze zmianą tech-
nologii w Głogowie z pieca szybowego na piec zawiesi-
nowy i niedostosowanie technologii do spadającej ilo-
ści wydobywanego urobku. Do tego dochodzą wielo-
letnie zaniedbania rodzące coraz bardziej dokuczliwy 
problem – wentylacja i klimatyzacja w rejonie Głogowa 
Głębokiego Przemysłowego. Coraz więcej frontów eks-
ploatacyjnych jest prowadzonych na tamtym kierun-
ku. Bez wybicia dwóch szybów, które już powinny daw-
no funkcjonować w tym rejonie – wdechowego i wyde-
chowego – będzie coraz większy problem z warun-
kami pracy, co przełoży się na utrudnione wydoby-
cie rudy miedzi pozwalającej utrzymać produkcję na 
podobnym poziomie jak obecnie. Ten temat, jeśli cho-
dzi o budowę szybów, nadal nie jest realizowany. Nie są 
podjęte decyzje. Nie wyznaczono miejsca, nie mówiąc 
już o rozpoczęciu wiercenia otworów szybowych. 
Temat ugrzązł na poziomie biura zarządu i nie prze-
konują argumenty, że szyby powinny być zbite już pięć 
lat temu. Nawet teraz rozpoczęcie bicia szybów ozna-
cza czas oczekiwania 4-5 lat, aż zaczną funkcjonować. 
Jeżeli tego się nie zrobi, a nie robi się nic w tym zakresie, 
będziemy mieć coraz większe problemy z dopuszcze-
niem pracowników do pracy w tym obszarze.

- Wciąż aktualny pozostaje problem ze złożami 
sąsiadującymi z eksploatowanymi przez KGHM, 
a przyznanymi w 2014 r. firmie Leszno Copper, spół-
ce córce Miedzi Copper Corporation będącej częś-
cią kanadyjskiego konsorcjum Lumina Copper Cor-
poration.

- Ten problem istnieje już od dobrych kilku lat. Przy-
pomnę, że pierwsze problemy z tymi koncesjami były 
za rządów Donalda Tuska. Sprawa jest poważna i nadal 
nierozwiązana. Do dzisiaj nie ma jasnego rozstrzyg-
nięcia. Nikt z przedstawicieli władz państwowych, któ-
re decydują o przyznaniu koncesji, jakby nie wrócił do 
tego tematu choć o to apelowaliśmy. Mało tego, bardzo 
krytycznie też widzę zaangażowanie przynajmniej jed-
nego posła Prawa i Sprawiedliwości, Jerzego Materny, 
który w jakichś „dziwnych” okolicznościach bardzo 
mocno wspiera ten projekt po stronie Leszno Copper. 
Nadal za tym przedsięwzięciem stoi były prezes Pol-
skiej Miedzi, profesor Stanisław Speczik. Podejrzane 
jest zachowanie polityków i wydających decyzje doty-
czące przyznania koncesji. Problemu nie rozpatruje się 
przez pryzmat polskiego przemysłu i interesów Polski, 
lecz jakiegoś obcego kapitału, który wchodzi w linię eks-
ploatacyjną KGHM-u. Kiedy ten problem zostanie roz-
wiązany? To pytanie do władz państwowych, bo na tym 
poziomie są narzędzia do rozwiązania tego problemu.

- Władze KGHM próbują sprzedać mieszczące się 
w Stanach Zjednoczonych kopalnie Robinson i Car-
lota za 500 mln dolarów. Co stoi za tą decyzją i jaka 
jest szansa na jej powodzenie?

- Jeśli chodzi o kończące swoją żywotność kopal-
nie w Stanach Zjednoczonych, sprawa jest związana 
z transakcją wiązaną przy zakupie Quadry. Jak wia-
domo Quadra była szerszym projektem, który oprócz 

głównej inwestycji w Sierra Gordę, zawierał jeszcze star-
sze kopalnie, zbliżające się do całkowitej eksploatacji. 
Z góry wiadomo było, że trzeba będzie zrobić porządek, 
tj. zakończyć eksploatację i ponieść koszty z tym związa-
ne. W związku z tym mogły być dwie decyzje. Znalezie-
nie inwestora i sprzedaż lub samemu wziąć się za prob-
lem likwidacji kopalń. Korzystniejszym rozwiązaniem 
jest próba odsprzedaży wyeksploatowanych kopalń.

- Wróćmy do tematu epidemii. Jak w czasie 
obostrzeń zmieniła się działalność związkowa?

- I to jest najtrudniejsza rzecz, która nas spotyka. Nie 
możemy pracować online, bo musimy być na miejscu. 
Każdego dnia pojawiają się nowe problemy pracow-
nicze i trzeba je rozwiązywać. Choć istnieje zagroże-
nie epidemiologiczne, pracownicy normalnie do nas 
przychodzą z problemami i staramy się im pomóc. Jest 
problem związany z częścią organizacyjną, bo trudno 
nam zwołać nawet Komisję Zakładową, aby móc roz-
mawiać i podejmować decyzje, ponieważ obostrzenia 
wymuszają gromadzenia się w odpowiednim pomiesz-
czeniu, z zachowaniem odstępu i maksymalnie w… 5 
osób. W związku z tym jest problem i wiele istotnych 
spraw musimy załatwiać na innych zasadach. Nie ma 
bezpośrednich grupowych spotkań – tylko i wyłącz-
nie indywidualne. Po dziesiątkach lat po raz pierwszy 
w historii okazuje się, że bardzo mocno jesteśmy ogra-
niczeni w działalności związkowej. Nie ma różnego 
rodzaju spotkań i imprez, które w jakiś sposób są przy-
pisane do działalności związkowej.

- NSZZ „Solidarność” w KGHM systematycz-
nie się powiększa. Zrzesza ponad trzykrotnie więcej 
członków od kolejnej organizacji związkowej. „Soli-
darności” w oddziałach raz uzwiązkowienie rośnie, 
raz spada, ale patrząc na całą spółkę rokrocznie syste-
matycznie wzrasta. Co odróżnia NSZZ „Solidar-
ność” od innych organizacji związkowych? Jak zwią-
zek skutecznie zdobywa zaufanie pracowników?

- Na terenie Polskiej Miedzi w zasadzie działają dwie 
wiodące organizacje. Niezależny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność”, a druga to Ogólnopol-
skie Porozumienie Związków Zawodowych, które dzie-
li się na wiele organizacji związkowych, które posługu-
ją się różnymi nazwami w różnych zakładach. Jeśli cho-
dzi o uzwiązkowienie pracownicy zwracają uwagę na ile 
mogą liczyć na wsparcie związane z bieżącymi sprawami, 
ze zwykłą działalnością związkową na poszczególnych 
oddziałach. W tej materii NSZZ „Solidarność” ma uzna-
nie pracowników i to zaufanie przekłada się na poziom 
uzwiązkowienia. Jak wiadomo pracownik ma prawo 
decydować czy chce należeć do organizacji związkowej, 
więc tym bardziej cieszy, że więcej niż co trzeci pracownik 
KGHM należy właśnie do NSZZ „Solidarność”.

– Na koniec proszę powiedzieć jakimi sprawami 
żyją organizacje związkowe?

– Po pierwsze, zmiana Regulaminu Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w związku ze zdarzeniami, któ-
re miały miejsce w ZG „Polkowice-Sieroszowice”, gdzie 
kilka organizacji związkowych wystąpiło do Państwo-
wej Inspekcji Pracy. PIP zakwestionowała różne zapisy 

i wykazała, które muszą 
zostać zmienione. Jest to 
dla mnie dziwne, bo zakwe-
stionowane przez Państwową 
Inspekcję Pracy zapisy były przeniesione z Zakładowe-
go Układu Zbiorowego Pracy. ZUZP zarysowuje ogól-
ne zasady, a oddziały doprecyzowują zapisy. Państwo-
wa Inspekcja Pracy każdy aneks do ZUZP rejestruje co 
oznacza, że proponowane rozwiązania są zgodne z pra-
wem pracy w Polsce. Dlaczego więc zakwestionowa-
ła te zapisy w ZG „Polkowice-Sieroszowice”? Nie wia-
domo. Należy „podziękować” organizacjom ZZPPM, 
ZZPTiA „Dozór” i ZZPF, których działacze przy walce 
wewnętrznej nie zwracali uwagi, że ich działania spowo-
dują negatywne konsekwencje dla pracowników.

Drugi element, który od dłuższego czasu się toczy, to 
jest sprawa regulaminu premiowania. NSZZ „Solidar-
ność” od samego początku była przeciwna takiej for-
mie funkcjonowania regulaminu premiowania. Nie 
podpisaliśmy się pod tym regulaminem, co wcale nie 
oznacza, że nie uczestniczymy w procesie prostowania 
tego, co da się naprawić. Dla mnie cały regulamin jest 
do zmiany, ale skoro nie ma woli tych, którzy są strona-
mi tego Regulaminu, no cóż... Zobaczymy czy zamia-
na dyrektora naczelnego spowoduje, że przeniesie się 
punkty ciężkości na te elementy, które są niesprawiedli-
we w stosunku do pracowników wykonujących tę samą 
pracę i w tych samych miejscach, a są różnie wynagra-
dzani. 

Trzecia sprawa, o której warto wspomnieć doty-
czy kolejnego roku z rzędu, gdy udaje nam się pod-
pisać porozumienie z Zarządem Polskiej Miedzi 
dotyczące zmiany stawek osobistego zaszeregowa-
nia i skali przeszeregowań realizowanych na oddzia-
łach. To jest pozytywny element, bo pozwala rewa-
loryzować co roku wynagrodzenia pracownicze. 
Parę lat temu dzięki inicjatywie NSZZ „Solidarność” 
zmieniono formułę, która funkcjonowała po odej-
ściu prezesa Herberta Wirtha, ponieważ udawane 
były negocjacje wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 
i na koniec podnoszono tabelę w pierwszych kilku 
pustych kategoriach, gdzie nikogo nie było zaszere-
gowanego, a reszta pozostawała bez zmian. Zmiana 
formuły zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność” 
na minimalnym poziomie zagwarantowała rewalo-
ryzację stawek osobistego zaszeregowania dla pra-
cowników i ostatnie lata są ewidentnym przykładem 
na to, że to jest pozytywnie odbierane przez pracow-
ników. Pracownicy widzą, że ma miejsce rewalory-
zacja. Choć chcielibyśmy, żeby poziom rewaloryza-
cji był wyższy, to jest zawsze kompromis między pra-
codawcą a związkami zawodowymi.

Dodatkowo w zawieszeniu pozostaje kwestia wcza-
sów profilaktyczno-leczniczych. Drugi rok z rzędu 
z powodu epidemii nie wysyłamy pracowników do 
sanatoriów w takiej ilości jak zaplanowano. Zagwa-
rantowane w ramach ZUZP wyjazdy do sanatoriów są 
potrzebne tym, którzy wyrażali chęć poprawy swojego 
stanu zdrowia pogorszonego w wyniku wykonywania 
ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszło-
ści wszystko wróci do normalności i ponownie zacznie-
my funkcjonować jak jeszcze dwa lata temu.

Darowski: dostosowaliśmy działalność związkową do obostrzeń
Z Przemysławem Darowskim rozmawialiśmy o działalności związkowej, pra-

cowniczych wyborach do Rady Nadzorczej, poparciu ze strony organizacji 
związkowych, kontynuacji działalności śp. Ireneusza Pasisa i pracy przed-
stawiciela załogi w Radzie Nadzorczej. Przemysław Darowski jest Prze-
wodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Pol-
-Miedź Trans. Decyzją Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi 
NSZZ „Solidarność” razem z Józefem Czyczerskim i Bogusławem Szar-
kiem zostali kandydatami w zbliżających się pracowniczych wyborach do 
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

- W październiku ubiegłego roku zostałeś 
wybrany przez załogi oddziałów KGHM i spó-
łek Grupy Kapitałowej na członka Rady Nad-
zorczej w wyborach uzupełniających. Co udało 
się poprawić przez te kilka miesięcy?

- Jeszcze raz dziękuję załogom Polskiej Mie-
dzi za obdarzenie mnie zaufaniem i umożliwienie 
reprezentowania pracowników w Radzie Nadzor-
czej KGHM. Do wyboru doszło w połowie paź-
dziernika, a pod koniec listopada zostałem powo-
łany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy.

Przez te cztery miesiące pracowałem przede 
wszystkim nad tym, żeby wzmocnić współpracę 
między oddziałami i spółkami – zgodnie z zasa-
dą „zorganizowani mają lepiej”. Uczestniczyłem 
w negocjacjach płacowych i rozmowach o przy-
szłości wielu spółek. Współorganizowałem spot-
kania poszczególnych przedstawicieli NSZZ „Soli-
darność” w nadzorze korporacyjnym. Udało się 
zebrać dużo cennego doświadczenia.

- Zbliżają się kolejne wybory. Kandydaci Kra-
jowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Soli-
darność” zostali już wybrani.

- Wybory przedstawicieli załogi w Radzie Nad-
zorczej KGHM Polska Miedź S.A. na XI kaden-
cję zaplanowano na 28-29 kwietnia br. W wyni-
ku prawyborów Rada Krajowej Sekcji Górnictwa 
Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” wyłoniła trzech 
przedstawicieli. Józefa Czyczerskiego, Bogusła-
wa Szarka i mnie, czyli obecnych członków Rady 
Nadzorczej z ramienia pracowników.

Józek i Bogdan nieprzypadkowo od wielu lat 
cieszą się zaufaniem załogi i są członkami Rady 
Nadzorczej. Doświadczenie, umiejętności nego-
cjacyjne i wytrwałość w dążeniu do założonych 
celów – zdecydowanie to ich wyróżnia. Wiele się 
od nich nauczyłem współpracując na rzecz pra-
cowników.

- Na czyje wsparcie możecie liczyć w czasie 
kampanii wyborczej?

- Niespodziewane wybory uzupełniające w paź-
dzierniku ubiegłego roku pokazały, że mogłem 
liczyć na wsparcie i aktywne współprowadzenie 
kampanii ze strony kolegów z NSZZ „Solidar-
ność” oraz innych organizacji związkowych. Teraz 
będzie podobnie.

Ze strony Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Mie-
dzi NSZZ „Solidarność” popierają nasze kandyda-
tury organizacje z Oddziałów KGHM: ZG „Pol-
kowice-Sieroszowice”, ZG „Rudna”, ZG „Lubin”, 
Zakłady Wzbogacania Rud i Zakład Hydrotech-
niczny. Ze spółek Grupy Kapitałowej wsparcia 
udzielają: PeBeKa, KGHM ZANAM, Pol-Miedź 
Trans, PMT Linie Kolejowe, Energetyka, Centrum 

Badań Jakości, WPEC w Legnicy, Mercus Logisty-
ka, INOVA CIT, Metraco i Lubinpex.

Dodatkowo wspierają nas zaprzyjaźnione orga-
nizacje NSZZ „Solidarność”: KGHM Oddział 
Centrala, Nitroerg, Bipromet, KGHM Cuprum, 
Centrozłom Wrocław i Uzdrowiska Kłodzkie. 
Prowadzimy też rozmowy z innymi organizacja-
mi związkowymi w spółkach i oddziałach KGHM. 

- Zapowiadałeś kontynuację działań śp. Ire-
neusza Pasisa, byłego przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” w PeBeKa i członka Rady Nad-
zorczej KGHM z wyboru załogi. Jakie kroki 
udało się poczynić przez ostatnie cztery mie-
siące?

- Mając na uwadze co do tej pory dokonał Irek 
organizowaliśmy spotkania przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność”, a ze względu na okoliczności odby-
wało się to w formie wideokonferencji. Przez te 
kilka miesięcy udało się nam nawiązać bliższą 
współpracę z „Solidarnością” w Uzdrowiskach 
Kłodzkich. 

Analizując różnice zapisów w Zakładowych 
Układach Zbiorowych Pracy poszczególnych 
spółek, zdajemy sobie sprawę z trudności wpro-
wadzenia Ponadzakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy. Postanowiliśmy zacząć od małych 
kroków. Dzięki NSZZ „Solidarność” parę lat 
temu udało się wprowadzić Pracownicze Pro-
gramy Emerytalne w spółkach Grupy Kapitało-
wej zamiast mniej korzystnych Pracowniczych 
Planów Kapitałowych. Kolejnym krokiem jest 
wprowadzenie gwarantowanego współczynnika 
wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółek 
Grupy Kapitałowej. Na kilku spotkaniach w nad-
zorze korporacyjnym poruszałem już ten temat. 
Omawiana też jest kwestia wypracowania sposo-
bu dojścia w ramach PPE z 3,5% do 7% w spół-
kach Grupy Kapitałowej.

- Jak wygląda działalność związkowa w cza-
sach epidemii?

- Jest pandemia, a zastosowanie się do wytycz-
nych i obostrzeń uniemożliwia organizowanie 
bezpośrednich spotkań w większym gronie. Z tego 
względu jesteśmy zmuszeni „spotykać się” w spo-
sób zdalny – poprzez organizowanie cyklicznych 
wideokonferencji.

Biorąc pod uwagę wzrastającą ilość przypad-
ków zakażenia SARS-COV-2 z pewnością utrud-
nione będzie przeprowadzenie pracowniczych 
wyborów przedstawicieli do Rady Nadzorczej. 
Podobna sytuacja była w trakcie październiko-
wych wyborów uzupełniających. Z tego powodu 
pracodawcy mają większe doświadczenie i będą 
w stanie bezpieczniej przeprowadzić głosowanie 
nie narażając pracowników na zakażenie.

Szarek: tylko NSZZ „Solidarność” wystawiła trzech kandydatów
Nowa kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej, wybory pracownicze do nadzoru spółki, wspar-

cie ze strony organizacji związkowych, dobrowolne szczepienia dla pracowników i podsumo-
wanie mijającej kadencji - m.in. o tych sprawach udało nam się porozmawiać z Bogusławem 
Szarkiem, członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru załogi. Bogu-
sław Szarek jest przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w O/ZG 
„Polkowice-Sieroszowice”, wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi 
NSZZ „Solidarność”, skarbnikiem Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność” oraz członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

– W KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczął funkcjono-
wanie nowy Zarząd. Rada Nadzorcza ponownie posta-
wiła na prezesa Marcina Chludzińskiego oraz wicepre-
zesów Adama Bugajczuka i Pawła Gruzę. Wiceprezesem 
ds. finansowych został Andrzej Kensbok. Nie doszło jed-
nak do powołania wiceprezesa ds. produkcji. Jaką ocenę 
możesz wystawić ustępującemu wiceprezesowi Radosła-
wowi Stachowi?

– W mojej ocenie był najlepszym wiceprezesem ds. pro-
dukcji jakiego znałem. Na poparcie moich słów niech świad-
czy poprawienie wyników produkcyjnych i budżetu, poradził 
sobie z wieloma awariami na hutach, kopalniach i w zakładzie 
hydrotechnicznym. Poprawił logistykę co przyniosło obniże-
nie kosztów. Za jego kadencji doszło też do przywrócenia ren-
towności Zakładów Górniczych „Lubin”.

– Zakończyła się rejestracja kandydatów w pracow-
niczych wyborach do Rady Nadzorczej KGHM Polska 
Miedź S.A. NSZZ „Solidarność” wystawiła trzech kandy-
datów. Łącznie w wyborach wystartuje siedem osób.

– NSZZ „Solidarność” udało się zebrać podpisy i skutecz-
nie zarejestrować trzech kandydatów: Józefa Czyczerskiego, 
Przemysława Darowskiego i Bogusława Szarka. Jako jedy-
nej organizacji związkowej udało nam się wystawić trzech 
kandydatów. Trzeba pamiętać, że są trzy miejsca mandato-
we, czyli każdy pracownik Oddziału KGHM lub spółki Gru-
py Kapitałowej może oddać trzy głosy. 

– Kandydaci NSZZ „Solidarność” uzyskali popar-
cie kolejnych organizacji związkowych, a porównując 
z wyborami poprzedniej kadencji jest ich więcej. Orga-
nizacje z jakich zakładów pracy popierają kandydatów 
Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidar-
ność”?

– Udało się uzyskać poparcie ze strony innych organiza-
cji związkowych, w tym ZZ „Polska Miedź” w Hucie Miedzi 
Głogów, ZZPD w PeBeKa, ZZPD w ZG Lubin oraz MZZPD 
w Zakładach Górniczych Rudna, obejmującej swoją dzia-
łalnością także: CBJ, Inova, KGHM Centrala, Huta Miedzi 
Głogów i ZG Polkowice-Sieroszowice.

Dodatkowo kandydatów Krajowej Sekcji Górnictwa 
Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” wspierają zaprzyjaźnio-
ne organizacje NSZZ „Solidarność”: KGHM Oddział Cen-
trala, Huta Miedzi Głogów, Huta Miedzi Legnica, Huta Mie-
dzi Cedynia, Nitroerg, Nitroerg Serwis, Bipromet, KGHM 
Cuprum, Centrozłom Wrocław, Uzdrowiska Kłodzkie, 
Uzdrowisko Cieplice i Walcownia Metali Nieżelaznych 
„Łabędy”.

Ze strony Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ 
„Solidarność” popierają nasze kandydatury organizacje 
z Oddziałów KGHM: ZG „Polkowice-Sieroszowice”, ZG 
„Rudna”, ZG „Lubin”, Zakłady Wzbogacania Rud i Zakład 
Hydrotechniczny. Ze spółek Grupy Kapitałowej wspar-
cia udzielają: PeBeKa, KGHM ZANAM, Pol-Miedź Trans, 
PMT Linie Kolejowe, Energetyka, Centrum Badań Jakości, 
WPEC w Legnicy, Mercus Logistyka, INOVA CIT, KGHM 
Metraco i Lubinpex.

Wspiera nas także wielu sympatyków niezrzeszonych 
w żadnej z organizacji związkowych. Zachęcam wszystkich 

do głosowania na trzech kandyda-
tów NSZZ „Solidarność”.

– Jaka była mijająca kadencja Rady Nadzorczej?
– Przede wszystkim muszę wskazać na usprawnienie pro-

cesów restrukturyzacyjnych KGHM International i dążenie 
do zyskowności Sierra Gordy, żeby zaczęła pracować na sie-
bie. Z krajowych spraw trzeba wymienić inwestycje w Gło-
gów Głęboki oraz procedowanie budowy szybów, prze-
pompownię w ZG „Polkowice-Sieroszowice”, poprawienie 
logistyki, budowę Kwatery Południowej oraz piec Wychyl-
no-Topielno-Rafinacyjny w legnickiej hucie. Dodatkowo 
należy wskazać na utrzymanie zatrudnienia i produkcji na 
wysokim poziomie. 

Budżet wskazywał na zmniejszenie zysku za 2020 r., 
jednak nie tylko cena miedzi miała wpływ na większy 
zysk. Wdrożenia procesów w dziale zarządzania łańcu-
chem dostaw w pionie produkcji na wszystkich oddziałach 
KGHM miały swój udział w doprowadzeniu do lepszych 
wyników. Jako jeden z czynników miało to wpływ na wyż-
szą nagrodę z zysku dla pracowników KGHM.

– Wiele osób zastanawia się po co w ogóle Rada Nad-
zorcza i przedstawiciele załogi?

– Praca w Radzie Nadzorczej pozwala na pozyskiwanie wie-
lu informacji, które można użyć w działalności związkowej 
do skuteczniejszych starań o warunki pracy i płacy pracowni-
ków Polskiej Miedzi. Przede wszystkim można zrobić użytek 
z informacji przy corocznych negocjacjach w zakresie wyna-
grodzeń. Pozyskiwana wiedza pozwala też nadzorować funk-
cjonowanie spółek. Łatwiej jest kontrolować decyzje Zarządu 
w kwestii potencjalnego „wychodzenia” pieniędzy na zewnątrz, 
np. na egzotyczne inwestycje. Członkowie Rady Nadzor-
czej mogą nieformalnie wpływać na kwestie starań o konce-
sje wydobywcze. KGHM od lat ma problemy koncesyjne, jeśli 
chodzi m.in. o Bytom Odrzański – bez tej koncesji nie będzie-
my mogli w przyszłości iść z dalszym wydobyciem. Konieczne 
jest poszukiwanie kolejnych złóż w rejonach LGOM.

– Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Soli-
darność” wystąpiła do pracodawcy o umożliwienie 
dobrowolnego zaszczepienia zainteresowanych pracow-
ników. W tym samym czasie pojawił się problem „zmu-
szania” do zaszczepienia wśród ratowników górniczych, 
co spotkało się z reakcją NSZZ „Solidarność”.

– Po pierwsze, kwestia ratowników i dobrowolności. Nie 
można tych ludzi dyskryminować. Dwóch pracowników 
przez to, że się nie zaszczepili zostało po kilkunastu latach 
odsuniętych z ratownictwa. Nie może tak być. Po drugie, 
jeśli chodzi o zaszczepienie wszystkich pracowników ze 
względu na bezpieczeństwo w zakładach pracy, powinna 
obowiązywać zasada dobrowolności. Nie powinno się z tego 
powodu mobbingować pracowników.

 
– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję i jeszcze raz zachęcam do licznego udziału 

w głosowaniu i oddanie trzech głosów na trzech kandyda-
tów NSZZ „Solidarność” – Józefa Czyczerskiego, Przemy-
sława Darowskiego i Bogusława Szarka.
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W latach 80. ubiegłego wieku, studenci 
zrzeszeni pod znakiem NZS, mieli 
jeden cel i jedno pragnienie. Tym 

celem była wolność. Podejmując działania – 
począwszy od potajemnych wydruków praso-
wych, po organizację strajków na uczelniach – 
studenci wykazywali się odwagą i determinacją 
w walce e uciskami aparatu państwowego. 
Pomimo represji i delegalizacji organizacji, 
duch woli walki o prawdziwie suwerenną Pol-
skę przetrwał, wskutek czego doprowadzono do 
rejestracji NZS i wzmożonego działania studen-
tów na rzecz praw człowieka, wolności słowa 
i demokratyzacji życia akademickiego.

Przez 40 lat istnienia NZS gromadził tysią-
ce młodych ludzi, dla których walka o lepszą 
przyszłość była szczególnie ważna. Z szeregów 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów wywo-
dzi się wielu polityków, działaczy, dziennika-
rzy oraz przedsiębiorców, między innymi Mate-
usz Morawiecki. Dziś młode pokolenie z dumą 
wspomina niezłomną postawę działaczy NZS 
w tamtych czasach. Niezmienne idee oraz war-
tości napędzają kolejne pokolenia członków 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów do działa-
nia na rzecz społeczeństwa, w tym tak bardzo 
ważnego społeczeństwa akademickiego

. Marcin Koziestański (NZS)

Tygodnik Solidarność – pol-
ski tygodnik polityczno-spo-
łeczno-gospodarczy, jedno 
z pierwszych niezależnych cza-
sopism wydawanych w okre-
sie Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej.

Pierwszy numer ukazał się 3 
kwietnia 1981 w nakładzie 500 tys. 
egzemplarzy. Obecnie wydawany 
jest przez Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” i dominuje w nim tematyka 
związkowa.

Historia
W początkowym okresie dzia-

łalności ukazało się 37 numerów 
„Tygodnika” oraz wkładka do nie-
wydanego już bożonarodzenio-
wego numeru 38–39. W szczyto-
wym okresie sprzedawał się wtedy 

w nakładzie 500 tys. egzemplarzy, 
na większy nakład nie godziły się 
ówczesne władze komunistyczne.

Pomiędzy 13 grudnia 1981 a 1 
czerwcem 1989 wydawanie pisma 
zostało zawieszone przez władze 
PRL. Tygodnik został reaktywo-
wany 2 czerwca 1989 pod redak-
cją Tadeusza Mazowieckiego, 
w nakładzie 100 tysięcy. Numer 
1000 Tygodnika Solidarność uka-
zał się 23 listopada 2007 roku.

Działalność
Na łamach tygodnika publi-

kowali w przeszłości m.in.: Ala-
in Besançon, Władimir Bukow-
ski, Bogdan Czajkowski, Zbi-
gniew Herbert, Andrzej Tade-
usz Kijowski – także jako KAT, 
Waldemar Łysiak, Jerzy Robert 
Nowak pod pseudonimem 
Maron, Bernard Margueritte, 

Zdzisław Najder, Krzysztof Pie-
siewicz, Jan Pietrzak, Andrzej 
Urbański, Marcin Wolski, Marek 
Nowakowski, Kazimierz Orłoś, 
Agnieszka Kobylińska, Jadwiga 
Staniszkis.

Rokrocznie tygodnik przyznaje 
tytuł „Człowieka Roku”.

Kierownictwo
Redaktorami naczelnymi tygo-

dnika byli Tadeusz Mazowie-
cki, Jarosław Kaczyński, Andrzej 
Gelberg oraz Jerzy Kłosiński. 
Od sierpnia 2015 roku obowiąz-
ki redaktora naczelnego pełnił 
Krzysztof Świątek, który w lutym 
2016 roku został przez Komi-
sję Krajową Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność” powołany na 
tę funkcję. Obecnie fnkcję  pełni 
Michał Ossowski.

17 lutego, obchodziliśmy 40. rocznicę 
rejestracji Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów. Po prawie miesiącu strajków 
studentów, 17 lutego 1981, sąd 
zarejestrował pierwszą niezależną 
organizację w krajach bloku 
komunistycznego – Niezależne Zrzeszenie 
Studentów. Strajk trwał 29 dni i był 
wówczas najdłuższym okupacyjnym 
strajkiem studenckim w Europie.

40-lecie 
rejestracji NZS

Przedłużamy ważność 
BONU o wartości 200 zł 
„DOMS NA 40 LAT SOLIDARNOŚCI” 
do 31 sierpnia 2021 roku.

Przed dokonaniem rezerwacji 
zachęcamy do zapoznania się 
z zestawem odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania.

Rezerwacji z użyciem bonu 
można dokonać telefonicznie 
+48 18 201 27 63 oraz poprzez 
e-mail: solidarnosc@doms.com.ple-mail: solidarnosc@doms.com.pl

Ważność BONU 
200 zł 

przedłużona 
do końca 

wakacji

Zespół DOMS

3 kwietnia ukazał się w 1981 roku pierwszy 
numer „Tygodnika Solidarność”
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Dodatkowy zasiłek dla rodziców na czas pandemii
W ostatniej audycji “Głos Pra-

cownika” poruszony został m.in. 
temat świadczeń na dziecko 
w związku z obostrzeniami covi-
dowymi. Kto może się o nie ubie-
gać, a komu one nie przysługują? 
O tym mówiła Anna Lewandow-
ska z kancelarii prawnej Nata-
lii Zielmachowicz z Gdyni oraz 
Krzysztof Cieszyński, rzecznik 
pomorskiego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

– Zasiłek opiekuńczy jest przy-
znany rodzicom dzieci do lat 
ośmiu. Jego warunkiem jest to, by 
rodzice sprawowali osobistą opie-
kę nad dzieckiem, w sytuacjach, 
kiedy ta opieka nie jest sprawo-
wana w tych miejscach co zazwy-
czaj; w żłobkach, przedszkolach, 
szkołach czy klubach dziecię-
cych. Placówki są otwarte i muszą 

przyjąć dzieci medyków oraz pra-
cowników służb mundurowych. 
Aby uzyskać zasiłek, należy zło-
żyć pracodawcy oświadczenie 
o sprawowaniu osobistej opieki 

nam dzieckiem. To oświadczenie 
składa się co do zasady płatniko-
wi składek – pracownicy składają 
pracodawcy, zlecenioborcy – zle-
ceniodawcy, zaś przedsiębiorcy 

bezpośrednio do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Traktowa-
ne jest ono jak wniosek o zasiłek 
opiekuńczy. Jego wysokość to 80 
proc. wynagrodzenia. Liczy się 

je za każdy dzień przebywania 
rodzica na zasiłku, również w dni 
ustawowo wolne od pracy. Pra-
codawca nie może odmówić pra-
cownikowi skorzystania z tego 
prawa – wyjaśniła Anna Lewan-
dowska.

Nie ma limitu dni zasiłko-
wych. Przysługują one tak dłu-
go, jak długo występuje koniecz-
ność osobistej opieki nad dzie-
ckiem, w związku z zamknię-
ciem przedszkola lub żłobka. 
Będzie to więc tożsame z okre-
sem, w którego trakcie placówki te 
są zamknięte w myśl obowiązują-
cych obostrzeń.

– Pracownik ma możliwość 
przebywania 60 dni w roku kalen-
darzowym na zasiłku opiekuń-
czym, przyznawanym na zasadach 
ogólnych. Omawiany, “covidowy” 
zasiłek nie zalicza się do tego limi-

tu – wyjaśniła Anna Lewandow-
ska.

– Prawo przysługuje także 
ubezpieczonym rodzicom dzie-
ci do ukończenia 16 lat, jeśli mają 
one orzeczenie o niepełnospraw-
ności, do 18 lat – kiedy mają orze-
czony znaczny stopień niepeł-
nosprawności lub nawet do 24. 
roku życia, jeśli mają orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalne-
go – dodał Krzysztof Cieszyński, 
rzecznik pomorskiego ZUS.

Jak podał, w ciągu roku do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w całej Polsce wpłynę-
ło ponad 1,3 miliona wniosków 
o dodatkowe zasiłki opiekuńcze. 
– Czasem jest tak, że opiekunowie 
się wymieniają i raz jeden rodzic, 
raz drugi korzysta z dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego – zauważył.

 www.solidarnosc.gda.pl


