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STANOWISKO 

Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
w sprawie antypracowniczych zapisów w projekcie ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0  

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 
 

 Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem i oburzeniem przyjęła 
opublikowane w mediach propozycje zapisów wprowadzających tzw. „Tarczę Antykryzysową 3.0.” 

 KSN NSZZ „Solidarność” zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji spowodowanej pandemią, ale nie 
godzi się na tak drastyczne ograniczanie praw pracowniczych i związkowych. Pracownik jest dzisiaj 
najwyższym dobrem, o którego zatrudnienie Państwo ma obowiązek dbać. Szczególnie, w tak trudnym 
okresie, prawa pracownicze muszą być chronione, a działalność związków zawodowych nie może być 
ograniczana. Niszczenie dialogu z partnerami społecznymi, odebranie pracownikom głosu w sprawie działań 
mających na celu ochronę miejsc pracy musi skończyć się upadkiem gospodarki. Nie wolno pozbawiać 
przedstawicieli pracowników prawa do uzgadniania z pracodawcami zasad i zmian m.in. w wewnętrznych 
dokumentach regulujących warunki pracy i płacy w sytuacji epidemii. Takie działania, pozbawione 
poszanowania dla pracujących Polaków, którzy w przypadku ich wprowadzenia zostaną pozbawieni 
jakiejkolwiek ochrony, cofają naszą gospodarkę i nasz kraj do czasów mrocznej przeszłości i w krótkim 
czasie doprowadzą do niepokojów społecznych. 

 Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko planowanym zmianom, 
uznając je za nieludzkie i antypracownicze, a przez to antypaństwowe. Wobec tego zamachu na prawa ludzi 
pracy codziennie realizujących swoje obowiązki, nie pozostaniemy obojętni i wykorzystamy wszelkie 
możliwe działania w celu obrony naszych praw. 

 Wzywamy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, szefów resortów związanych  
z rynkiem pracy oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do podjęcia dialogu z partnerami społecznymi 
w sprawie usunięcia szkodliwych zapisów oraz wypracowania rozwiązań mających na celu ochronę miejsc 
pracy. 

 Wzywamy wszystkich polityków, szczególnie tych, którzy odwołują się do ideałów „Solidarności”  
o opamiętanie i wycofanie się ze szkodliwych rozwiązań dla milionów Polaków. 

 Apelujemy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o jednoznaczne stanowisko i zapowiedź weta  
w sytuacji, gdyby Rząd utrzymał antypracownicze rozwiązania w przedmiotowym projekcie uchwały. 

 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ „Solidarność” 
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