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Inicjatywa obywatelska  
w sprawie emerytur stażowych

25 maja 2021 r. w warszawskiej siedzibie „Solidarności” utworzony został komitet inicjatywy 
ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych. Poznaliśmy również proponowany projekt usta-
wy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmia-
nie niektórych ustaw.

- Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” podjęła decyzję o skorzystaniu z 
obywatelskiej inicjatywy ustawodaw-
czej w temacie emerytur stażowych 
- powiedział 7 maja br. podczas konfe-
rencji prasowej Piotr Duda, przewod-
niczący Komisji Krajowej.

Przewodniczący “Solidarności” 
Piotr Duda poinformował podczas 
konferencji prasowej w imieniu Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” o 
działaniach jakie związek podejmie 
w sprawie postulatu emerytur stażo-
wych. Zaprezentowano również logo 
pod hasłem “emerytura za staż”. 

- Decyzja Komisji Krajowej to sko-
rzystanie z narzędzia, które daje nam 
konstytucja, czyli bezpośrednia demo-
kracja. Dlatego na okres najbliższych 
pół roku, to obywatele przejmą w 
konkretnych projekcie ustawy, władzę 
w naszym kraju. Wczorajsza decyzja 
Solidarności jest jednoznaczna – oby-
watelska inicjatywa ustawodawcza. 
Nie mamy na co dłużej czekać. Nasza 
cierpliwość się wyczerpała. Byliśmy 
cierpliwi przez ostatnie 6 lat rządów 
Zjednoczonej Prawicy. Musimy przejąć 
sprawy w swoje ręce - w ręce obywa-
teli. A my jako Związek Zawodowy So-
lidarność chcemy w sposób prawny 
i logistyczny, wspomóc obywateli w 
tym bardzo ważnym celu, jakim jest 
przegłosowanie w Sejmie i podpisanie 
przez Prezydenta ustawy o emerytu-
rach stażowych - powiedział przewod-
niczący Solidarności. 

Piotr Duda zwracał uwagę, że 
projekt ustawy przygotowany przez 
Solidarność, który zostanie złożony 
u marszałek Sejmu jasno mówi, że 

jest tylko jedno obostrzenie – 40 lat 
pracy składowej mężczyzn, 35 lat 
pracy składkowej kobiet i uzbierany 
minimalny kapitał. Tak, aby pracownik 
czy pracownica, którzy zdecydują się 
odejść na emeryturę mieli zapewnio-
ną minimalną emeryturę, a państwo 
nie musiało do niej dopłacać. 

Szef Solidarności przypomniał, że 
związek zawarł kontrakt z prezyden-
tem Andrzejem Dudą tzw. umowę 
programową, gdzie były wpisane 
umowy stażowe. Tymczasem wczoraj 
powołana została Rada ds. Społecz-
nych, która jak ogłosił Prezydent, ma 
pochylić się na kwestią emerytur sta-
żowych. 

- Nic o nas bez nas. Nie rozumiemy 
kompletnie, że ta rada ma wypraco-
wać jakiś projekt emerytur stażowych. 
A jak w tym składzie jest pani prezes 
ZUS-u Uścińska, która jest przeciwna 
emeryturom stażowym, to już widzę 
jak ten projekt postępuje. Pani prezes 
Uścińska niech zajmie się problemami 
pracowniczymi w ZUS-ie - podkreślił 
Piotr Duda.

 - Ta nasza inicjatywa obywatelska 

wspomaga nasz kontrakt z panem 
Prezydentem i pomaga Prezydentowi, 
aby „przeciwstawić się” Zjednoczonej 
Prawicy i wreszcie złożyć projekt na 
ręce marszałek Sejmu. Jestem o tym 
przekonany, że taką wiarygodnością 
dla pana Prezydenta będzie to, że jako 
pierwszy obywatel RP podpisze się na 
tym projekcie, że wspiera projekt oby-
watelski emerytur stażowych - pod-
kreślił przewodniczący Solidarności.

Piotr Duda zaapelował też do oby-
wateli, by zaangażowali się i złożyli 
podpis pod inicjatywą w sprawie eme-
rytur stażowych. Dodał, że związkowi 
nie zależy na zebraniu 100 tys. podpi-
sów, ale setek tysięcy. 

- Oczekujemy także solidarności ze 
strony tych, którzy już dziś mają eme-
rytury stażowe, czyli górników i służb 
mundurowych. To jest ta solidarność. 
My wspieraliśmy was, a dzisiaj ocze-
kujemy, żebyście wsparli tych, którzy 
też chcą godnie w swoim wieku eme-
rytalnym odpoczywać - zaapelował 
Piotr Duda.

(www.solidarnosc.org.pl)
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Będziemy zbierać podpisy!
W połowie czerwca, na biurze Zarządu Regionu zawisł baner, informujący o inicjatywie obywatel-
skiej dotyczącej emerytur stażowych.

Przewodniczący Mieczysław Jurek, wiceprzewodni-
czący Dariusz Mądraszewski i sekretarz Grażyna Balicka 
odbyli także spotkanie z dziennikarzami, podczas które-
go opowiadali o inicjatywie „Solidarności”, dotyczącej za-
gwarantowania możliwości przechodzenia na emeryturę 
po przepracowaniu 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni).

- NSZZ „Solidarność” będzie zbierać podpisy pod 
projektem ustawy, która ma dać możliwość przejścia na 
emeryturę po odpowiednim wypracowaniu stażu pracy - 
poinformował przewodniczący Mieczysław Jurek. – Lada 
dzień zaczniemy zbierać podpisy. Chcemy, by było ich 
dużo więcej niż wymagane 100 tysięcy. Będziemy je zbie-
rać w różnych punktach Szczecina oraz naszego regionu, 
także nad morzem. 

Inicjatywa obywatelska zakłada wprowadzenie eme-
rytury stażowej dla osób, które uzbierają kapitał, pozwa-
lający na uzyskanie co najmniej minimalnej emerytury i 
osiągną staż: w przypadku kobiet - 35 lat pracy, a w przy-
padku mężczyzn - 40 lat. Taki postulat znalazł się w obu 
umowach programowych, podpisanych z obecnym pre-
zydentem Andrzejem Dudą, gdy kandydował na urząd: 
w 2015 roku i 2020.

- W czasie swojej pierwszej kadencji, prezydent An-
drzej Duda wraz z Prawem i Sprawiedliwością dopro-

wadził do realizacji ustawy obniżającej wiek emerytal-
ny. Niespełniony jednak pozostał drugi człon zapisu, 
mówiący o stażu pracy. Dwa razy prosiliśmy prezesa 
Jarosława Kaczyńskiego, by przystąpić do realizacji dru-
giego członu zapisu. Najpierw jego miejsce zajęła tzw. 
Piątka Kaczyńskiego. Po ostatnich konsultacjach, spo-
dziewaliśmy się, że nasz postulat znajdzie swoje miejsce 
w programie Polski Ład. Niestety, znowu tak się nie stało 
– opowiadał Mieczysław Jurek.

Przewodniczący poinformował, że na zebranie wyma-
ganej liczby podpisów, „Solidarność” ma dziewięćdziesiąt 
dni. 

-Będziemy je zbierać do końca września. Mamy sy-
gnały, że pracownicy bardzo liczą na przeforsowanie tej 
inicjatywy. Musimy pamiętać o przedstawicielach zawo-
dów, w których następuje szybszy ubytek na zdrowiu, a w 
których wymagana jest niezmienna sprawność. Przedsta-
wiciele służb mundurowych mają możliwość szybszych 
emerytur. Dlaczego zatem nie dać tej szansy innym? Co 
ma zrobić np. maszynista, któremu stępienie ostrości 
zmysłów nie pozwala już bezpiecznie przewozić ludzi, a 
nie skończył 65 lat? Ma iść pod most? Nasza inicjatywa 
zagwarantuje mu możliwość odejścia z pracy na emery-
turę. 

Przewodniczący Zarządu Regionu zapowiedział też, 
że „Solidarność” będzie obserwować zachowania wszyst-
kich posłów przy tej inicjatywie i oceniać ich postawę. W 
przypadku zbagatelizowania sprawy przez Sejm, nie wy-
kluczył manifestacji w Warszawie..
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Życie po Covidzie
Rozmowa z Mieczysławem Jurkiem – przewodniczącym Zarządu Regio-
nu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego

- Jakie zmiany zaszły przez koro-
nawirusową pandemię?

- Rok temu pojawiło się niezna-
ne nam wcześniej zjawisko, czyli Co-
vid-19. Wirus przestawił nam całą sfe-
rę pracowniczą, życiową, społeczną. Na 
początku kompletnie nie wiedzieliśmy, 
jak dostosować się do sytuacji, co ro-
bić, jak ustrzec się skutków pandemii, 
co robić, by chronić zdrowie i życie. Na 
początku, wydawało się nam wszyst-
kim, że problemy nie potrwają dłużej 
niż kilka miesięcy, a kiedy pojawią się 
wysokie temperatury to wszystko wró-
ci do normy. Ku naszemu zaskoczeniu 
nic takiego się nie stało. Rząd zaczął 
wprowadzać coraz to nowe uregulo-
wania prawne, obostrzenia, zakazy i w 
zasadzie życie społeczne i kulturalne 
zamarło a większość firm przeniosła 
pracowników w tryb pracy zdalnej. 
Siedzieliśmy w domach, tych, którzy 
mieli kontakt z wirusem pilnowała 
i sprawdzała policja i tak naprawdę 
wszyscy musieliśmy nauczyć się żyć w 
warunkach, których wcześniej nie do-
świadczyliśmy i do których nie byliśmy 
przygotowani. Dotknęło to emerytów 
i osób starszych, pracujących doro-
słych i uczących się dzieci i młodzież. 
Tłumaczono nam, że pandemia naj-
groźniejsza jest dla osób w podeszłym 
wieku i obarczonych chorobami, a 
największe szkody przynosi płucom. 
Z tego względu zabezpieczano dodat-
kowe respiratory dla szpitali. Wraz z 
przedłużaniem się tego okresu siedze-
nia w domu zaczęto zauważać zjawiska 
wcześniej nieprzewidziane: zamknięci 
w domach ludzie przestali dźwigać to 
psychicznie. Nagle pojawiła się duża 
liczba pracowników z problemami psy-
chicznymi, objawami depresji, zwięk-
szyło się spożycie alkoholu. 

- Rząd zalecał pracodawcom, by 
przenieśli działalność w tryb zdalny, 
tak by nie narażać ludzi na kontakt z 
innymi.

- Tak, dla większości pracowników 
wprowadzono zdalną pracę, by ogra-
niczyć ryzyko rozprzestrzeniania się 
wirusa. Dla wszystkich nas, dla których 
praca opiera się na kontakcie człowie-
ka z człowiekiem było to trudne i nie-
wygodne. Tym bardziej, że ta sytuacja 
trwała przecież bardzo długo, z różnym 
natężeniem. Dla wielu branż pandemia 
nie oznaczała wielkiego dramatu - w 
budownictwie nie odnotowano wiel-
kich strat, inwestycje też drastycznie 
nie spadły, ale dla innych było to na-
prawdę zabójcze: gastronomia, hote-
larstwo czy cały sektor usług musiały 
się bronić przed plajtami. Rząd, chcąc 
złagodzić negatywne skutki epidemii, 
zaczął wprowadzać kolejne tarcze po-
mocowe dla przedsiębiorców. Celem 
była ochrona miejsc pracy, ale musieli-
śmy, jako strona społeczna protestować, 
bo władze ich z nami nie konsultowały, 
co skutkowało kilkoma nieprzyjazny-
mi dla pracowników zapisami. Nie za-
wsze również ta pomoc była trafiona i 
skierowana tam, gdzie była najbardziej 
potrzebna. Decyzje, które rodziły się na 

szczeblu rządowym i niekonsultowane 
ze stroną społeczną, obarczone były 
ponadto wadami prawnymi a część z 
nich była zwyczajnie niezrozumiała. 
Za przykład niech służy zakaz wstępu 
do lasu, wykpiwany przez wszystkich. 
Przecież jeśli ludzie mieli wyjść gdzieś 
na spacer, to las był ku temu najlepszym 
miejscem, jako oaza spokoju i czystości 
powietrza.

- Wspomniał pan o zwiększonej 
liczbie stwierdzonych zaburzeń de-
presyjnych. Jak pomagać ludziom, 
pracownikom, u których izolacja wy-
wołała takie problemy?

- To zadanie stojące również przed 
„Solidarnością”. Tak naprawdę wciąż nie 
znamy skutków, jakie wirus wywołuje u 
osób, które go przeszły. Skupiono się na 
chorobach płuc i układu oddechowego, 
a realia pokazują, że trzeba rozszerzyć 
spektrum. Naszym zdaniem należy sze-
roko myśleć o profilaktyce i rehabilita-
cji. Trzeba przywracać do normalnego 
życia ofiary pandemii. Znam przejmu-
jące relacje ludzi przed chorobą bardzo 
sprawnych i całkowicie zdrowych, któ-
rym obecnie ogromną trudność sprawia 
wejście po schodach na pierwsze piętro. 
Trzeba też zapewnić pomoc psy-
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chologiczną dla osób załamanych , 
sfrustrowanych i czujących niepew-

ność swojej zawodowej przyszłości. Na-
leży ich wspomóc w odzyskaniu chęci 
do pracy, optymizmu, sensu życia i pra-
cy. W tym celu potrzebni są fachowcy, 
którzy zapewnią tym ludziom długie 
rozmowy i dobrane terapie. Na pewno 
należy im też zapewnić konsultacje z 
doradcami z zakresu prawa i finansów, 
by podpowiedzieli im z jakich zapisów 
prawnych mogliby skorzystać aby od-
budować swoje biznesy.

- W tym miejscu warto zauważyć, 
że w trudnym, wymagającym dużej 
solidarności społecznej okresie pan-
demii, była pewna grupa pracodaw-
ców, która łamała prawo, by obniżać 
swoim pracownikom dochody.

- Tak, to prawda. Szczególnie nie-
sprawiedliwe wydawały mi się głosy 
mówiące, że skoro firmy mogą dobrze 
funkcjonować w trybie zdalnym, to 
znaczy, że są w nich przerosty zatrud-
nienia i gdyby zwolnić połowę zatrud-
nionych, to nikt nie odczułby różnicy. 
Mówiono przecież, że w administracji 
pracuje przynajmniej 20 procent ludzi 
za dużo i śmiało można przeprowadzać 
redukcje. Część pracodawców miała 
zapędy do obniżania płac, bo skoro za-
trudnieni pracują z domu, wypełniając 
przy okazji swoje domowe powinno-
ści, w rodzaju zakupów, gotowania czy 
opieki nad dziećmi, to znaczy, że ich 
zaangażowanie jest niższe. Dla mnie 
to niepoważne i krzywdzące. Trzeba 
brać pod uwagę, że nikt dobrowolnie 
nie zamykał się w domu. A i przecież 
zatrudnieni ponosili koszty pracy z 
domu- musieli zorganizować sobie 
miejsce pracy, oświetlenia go, ogrzania, 
itp. Część ludzi do pracy na rzecz firmy 
używała własnego sprzętu. Pracodaw-
cy, zamiast szukać możliwości cięcia 
wynagrodzeń, powinni byli raczej re-
kompensować swoim pracownikom 
ponoszone koszty. Teraz wygląda na to, 
że powoli z tych niekorzystnych zjawisk 
wychodzimy, ale problemy do rozwią-
zania pozostają.

- Co zatem proponuje Zarząd Re-
gionu NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego?

- Przede wszystkim opiekę medycz-
ną wszystkim poszkodowanym przez 
Covid-19. Myślę tu o badaniach płuc 
i oskrzeli, diagnostyce i rehabilitacji. 
Proponujemy też opiekę psychiatrycz-
ną i psychologiczną, by osoby dotknięte 
depresją odzyskiwały chęć działania i 
sens życia. Zupełnie osobnym tema-
tem jest młodzież. Niektórzy specjali-
ści twierdzą, że izolacja i roczna nauka 
zdalna spowodują nieodwracalne szko-
dy w systemie edukacji i znaczące obni-
żenie poziomu kształcenia. To oczywi-
ście zadanie do przeanalizowania do fa-
chowców, ja jedynie je sygnalizuję. Dziś 
zadaniem „Solidarności” jest zwrócenie 
szczególnej uwagi na te nieszczęścia i 
tych ludzi, którzy im ulegli. Zaczęli-
śmy już działania praktyczne i rozmo-
wy z Narodowym Funduszem Zdrowia 
i rozmaitymi specjalistami z zakresu 
chorób płuc i krążenia oraz psychiatrii. 
Fachowcy z tych dziedzin mówią, że 
nasze działanie jest trafione i potrzeb-
ne, i liczą, iż wspólnie z nami  uda się 
nam znaleźć środki i wyjście z proble-
mów. Chcemy zmienić obecną sytuację 
w kraju. W tej chwili jest niestety tak, że 
jeśli ktoś pójdzie do psychiatry po po-
moc, to z miejsca się go stygmatyzuje, 
przykleja nieprzyjemne łatki i patrzy 
na niego podejrzliwie. Robi się w ten 
sposób ludziom dużą krzywdę, dlatego 
musimy znaleźć taki sposób wyjścia z 
sytuacji, który pozwalałby na zmianę 
tych nieprzyjemnych trendów. Może 
trzeba tak zmienić przepisy, by śladów 
po leczeniu depresji było jak najmniej? 

Może warto, by to nie pacjent odwie-
dzał lekarza a lekarz pacjenta? Byłoby to 
coś nowego, ale wobec naszych realiów 
może trzeba szukać czegoś całkiem 
odmiennego i rozwiązań niekonwen-
cjonalnych. Tak naprawdę, to wszyscy 
mierzymy się z niepewnością tego, co 
nas czeka. Nie wiemy kiedy uda się wy-
eliminować wirusa, jaka skala powikłań 
nas czeka, co dalej czeka rynek pracy.

- Lekarze i ministerstwo przestrze-
gają nas przed nadciągającą kolejną 
falą wirusa…

- Moim zdaniem, rząd powinien 
wprowadzić obowiązek szczepień. 
Wszyscy fachowcy mówią o tym, że nie 
niosą one ze sobą żadnego ryzyka dla 
zdrowia. Używa się preparatów, które 
przeszły pełne, wymagane prawem pro-
cedury. Wiadomo nawet co stosować 
powinny osoby obciążone pewnymi 
chorobami krążenia, by zminimalizo-
wać ryzyko jakichkolwiek powikłań in-
nych niż gorączka i ból ręki. Poza tym 
jest bardzo stara zasada mówiąca o tym, 
że moja wolność kończy się tam, gdzie 
zaczyna się wolność drugiego człowie-
ka. Jeśli dorzucimy do tego żelazną za-
sadę służby zdrowia: „po pierwsze nie 
szkodzić”, to powinniśmy założyć, iż 
jeśli nawet nam Covid nie zaszkodzi, to 
może zaszkodzić innym: bliskim, przy-
jaciołom, kolegom z pracy. Szczepienie 
zmniejsza możliwość rozprzestrzeniania 
się wirusa. Eliminujemy ryzyko skrzyw-
dzenia innych, o których nie wiemy, czy 
wirus nie doprowadzi ich do śmierci. 
Szczepionka sprawia, że nawet w przy-
padku gdy zachorujemy, to przejdziemy 
chorobę łagodnie. Dlatego byłbym za 
obowiązkiem szczepienia i edukowa-
niem ludzi, słuchających plotek o jakichś 
wyimaginowanych skutkach ubocznych. 
Wystarczy wejść w temat, sprawdzić i 
okaże się, że na miliony wykonanych 
szczepień mamy liczone na palcach jed-
nej ręki przypadki powikłań. To czego 
się obawiać? Jedyną przykrą konstatacją 
jest ta, że moc sprawcza plotki w naszym 
społeczeństwie nadal jest zbyt duża. 

- Dziękuję za rozmowę. 
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Epidemia i emerytury
Nietypowo, bo w sali Sejmiku Województwa odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
darność” Pomorza Zachodniego. Spotkanie miało charakter hybrydowy: część członków ZR uczest-
niczyła w nim zdalnie, część stacjonarnie, zachowując wymagany prawem społeczny dystans.
Jako pierwszy głos zabrał gość – wojewoda Zbigniew 
Bogucki, który opowiedział o sytuacji pandemicznej w 
naszym województwie. Jak stwierdził, sytuacja epide-
miczna jest dobra a zachorowalność obecnie niewielka. 
Wciąż dostępnych jest 660 łóżek covidowych, z czego za-
jętych – ledwie 200.
- Nawet w najgorszym w kraju momencie natężenia za-
chorowań, u nas nie było sytuacji zagrożenia dla osób 
wymagających specjalistycznego leczenia. W Zachodnio-
pomorskiem pandemia miała inny przebieg niż w całym 
kraju, bardzo nisko była śmiertelność. Ani przez moment 
nie mieliśmy np. zagrożonych pacjentów onkologicznych 
– tłumaczył wojewoda. – Docelowo, szpitalami covido-
wymi pozostaną u nas Arkońska, Pomorzany, Szpital 
Wojskowy oraz szpital w Koszalinie. Wciąż prowadzimy 
szczepienia. Szacujemy, że wyszczepienie personelu me-
dycznego pozwoliło uniknąć ognisk choroby w placów-
kach opieki medycznej, jakie zdarzały się w pierwszej fali 
epidemii. Obecnie mamy zaszczepionych pierwszą daw-
ką 48 procent populacji w naszym województwie. Same 
szczepienia szły szybko i sprawnie, dużą popularnością 
cieszyła się majówkowa akcja, podczas której każdy mógł 
się zaszczepić jednodawkowym preparatem.
Po wystąpieniu Zbigniewa Boguckiego, - przewodniczący 
Mieczysław Jurek poinformował członków Zarządu Re-
gionu o szczegółach inicjatywy obywatelskiej na temat 
emerytur stażowych. NSZZ „Solidarność” od lat zabie-
ga o wprowadzenie do porządku prawnego możliwości 
przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat 
(kobiety) i 40 lat (mężczyźni).
- „Solidarność” dwukrotnie zawarła w tej kwestii poro-
zumienie z Andrzejem Dudą kiedy kandydował na urząd 
prezydenta kraju.  Od lat nie widzimy, by tą sprawą zaj-
mowali się przedstawiciele naszej władzy, mimo zapew-
nień. Dlatego bierzemy sprawy w swoje ręce. Emerytury 
stażowe będą oddolną inicjatywą obywatelską. By Sejm 
mógł je procedować, potrzeba zebrać sto tysięcy pod-

pisów. Zależy nam, oczywiście, by było ich dużo więcej. 
Tu, na Pomorzu Zachodnim, mamy ambicję, by uzbierać 
ponad trzydzieści tysięcy. Będziemy się uważnie przyglą-
dać, czy  po zebraniu podpisów, inicjatywa wejdzie pod 
obrady Sejmu i jak zachowają się poszczególni parla-
mentarzyści. Umów należy przestrzegać. Pracownikom 
zależy, by mieć taką możliwość jak przejście na emery-
turę po wypracowaniu odpowiedniej liczby lat. Skoro 
„Solidarność” od lat występuje z takim postulatem, to na 
nas spoczywa doprowadzenie sprawy do końca. Przykro 

nam, że Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że nie ma na to 
rozwiązanie pieniędzy. Tym bardziej, że na kosztowniej-
szy Polski Ład środki są - mówił M. Jurek.
Kolejnym punktem posiedzenia były problemy w sekto-
rze energetyki. Szybko omówiono głośną sprawę elek-
trowni Turów, w której Unijny Trybunał Sprawiedliwości 
nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla 
brunatnego (stało się tak na skutek skargi Czech, wska-
zujących na zanik wód gruntowych, zanieczyszczenie 
powietrza i nieodwracalne szkody, które elektrownia 
sprowadza na mieszkańców), a rząd premiera Mora-
wieckiego zgodził się zapłacić kary, by nie zamykać 
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elektrowni. Następnie Krzysztof Nawrocki, który jest 
członkiem Krajowej Sekcji Energetyki, opowiedział 

o proteście w Warszawie, jaki przygotowali pracownicy 
tego sektora. 
- Mamy cztery gałęzie energetyki: wydobycie, wytwarza-
nie, dystrybucja i obrót. Rząd podpisał umowy z przed-
stawicielami wydobycia, natomiast z pozostałymi nie 
prowadzi żadnych rozmów. Są realizowane wątpliwe in-
westycje, najpierw kazano nam w Enei np. wykupywać 
aktywa takie jak kopalnia Bogdanka, teraz władza chce 
je nam odebrać, zostawiając długi do spłacenia. Niedaw-
no wybudowano bloki węglowe, a teraz chce się z nich 
rezygnować na rzecz tych przyjaznych środowisku. Jest 
ryzyko, że pieniądze z Unii przeznaczone zostaną tylko 
na Śląsk, co oznacza kolejne podwyżki cen i ryzyko za-
grożenia ciągłości dostaw. Czeka nas cięcie kosztów, co 
oznacza przede wszystkim cięcia zatrudnienia. A już na-
prawdę nie ma z czego ciąć – alarmował K. Nawrocki. 
Beata Malec z MOZ NSZZ „Solidarność” przy Zespole 
Elektrowni Dolna Odra, zwróciła dodatkowo uwagę na 
fakt wydzielenia z ZEDO Elektrociepłowni Szczecin i Elek-
trowni Pomorzany, który pozwala na odpływ fachowców 
z zawodu.
Krzysztof Zieliński, przewodniczący MOZ NSZZ „Solidar-
ność” przy Zakładach Chemicznych Police, poinformo-
wał, że po miesiącach sporu związkowców z zarządem 
firmy, cały zarząd został wymieniony. Spór został zakoń-
czony podpisaniem porozumienia z nowymi władzami 
firmy.
Ostatnim punktem posiedzenia Zarządu Regionu były 
plany uroczystości sierpniowych. W tym roku zostaną 
one poszerzone o dwa punkty. Pierwszym z nich będzie 
odsłonięcie pomnika błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”. Stanie on przy 
kościele świętego Stanisława Kostki, przy placu Matki 

Teresy z Kalkuty, w którym odbywają się wszystkie na-
bożeństwa poświęcone rocznicom Sierpnia’80 i Grud-
nia’70. Drugi nowy element programu to wręczenie sty-
pendiów im. Longina Komołowskiego wybitnie zdolnym 
uczniom, legitymującym się wybitnymi osiągnięciami w 
różnych dziedzinach.
Przewodniczący Mieczysław Jurek poinformował tak-
że, że dobiegają końca starania o uczczenie pomnikiem 
strajków Stycznia’71: okrętowa śruba ze statku m/s „So-
lidarność” ma już uzgodnioną lokalizację i jeszcze w tym 
roku zostanie odsłonięta.
Na koniec, przewodniczący Mieczysław Jurek zaapelował 
o pomoc Annie Żarkowskiej, członkini Zarządu Regionu, 
szefowe organizacji NSZZ „Solidarność” przy Poczcie Pol-
skiej. Pani Ania, na skutek choroby stała się osobą nie-
pełnosprawną i będzie potrzebować znacznych środków 
finansowych na rehabilitację i dostosowanie mieszkania 
do nowej sytuacji. 
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Spory i pieniądze
Czerwcowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcono głównie proble-
mom energetyki w regionie i rozdziałowi środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na projekty w Zachodniopomorskiem. 

Jako pierwszy, poruszony został 
temat sytuacji w Zespole Elektrowni 
Dolna Odra.

- Temat przywoływany jest po raz 
kolejny – mówił Wojciech Osman, 
szef Forum Związków Zawodowych 
w regionie. – Decyzje, które zapadają 
w Dolnej Odrze sprawiają, że poja-
wiają się wątpliwości co do przyszło-
ści sektora energetycznego w naszym 
regionie.

Zaproszeni przedstawiciele 
związków zawodowych , działających 

w ZEDO alarmowali, iż władze firmy 
nie dotrzymują zapisów porozumie-
nia z 2016 roku i nie prowadzą dialo-
gu ze strona społeczną. Informowali 
o braku  informacji, dotyczących  
schematów etatyzacji w Elektrowni 
Szczecin, o podważaniu prawa stro-
ny społecznej do dyskutowania o 
planach i zamierzeniach dotyczących 
pracowników, o odpływie wykwali-
fikowanej kadry. Wyrażali też zanie-
pokojenie, wskazując na to, że wy-
dzielenie Elektrociepłowni Szczecin 
i Elektrowni Pomorzany z ZEDO to 

praktycznie podział tej firmy.

Ryszard Wasiłek, wiceprezes Za-
rządu PGE odrzucał zarzuty: - Ma 
powstać w Polsce Narodowa Agen-
cja Bezpieczeństwa Energetyczne-
go, w oparciu  o aktywa węglowe z 
Taurona, Enei i PGE, w tym ZEDO. 
W 2017 roku, PGE zaczęła tworzyć 
grupę elektrociepłowni pod nazwą 
PGE Energia Cieplna. Z tego wzglę-
du, z Zespołu Elektrowni Dolna 
Odra wydzieliliśmy dwie elektro-
ciepłownie: Szczecin i Pomorzany, 
dołączając je do powstającej grupy. 

Ten proces się już toczy. Budujemy 
również dwa bloki gazowo-parowe 
za 4 miliardy złotych, nie wyłączając 
bloków węglowych. Zmieni się po 
prostu system pracy, bo to wynika z 
prowadzonej w całej grupie reorgani-
zacji. Umówiliśmy się ze stroną spo-
łeczną na gwarancję zatrudnienia dla 
części pracowników, ale co dwa lata 
ma następować weryfikacja stanu 
zatrudnienia, by wiedzieć, ile etatów 
potrzebujemy do sprawnej realizacji 
zadań. Nie ma żadnych drastycznych 
zwolnień w elektrociepłowniach, 
przeciwnie: według naszych szacun-
ków, będziemy potrzebować około 
40 osób z rynku pracy, by zrealizo-
wać zadania, stojące przed nowym 
oddziałem. Nie ma wobec tego za-
grożenia funkcjonowania Dolnej 
Odry. 

Przedstawiciele strony społecz-
nej odbijali piłeczkę, argumentując, 
że nie przedłużono umów o pracę 
grupie ludzi, szkolonych do pracy w 
sektorze energetycznych i zastąpie-
nie ich osobami z zewnątrz oznacza 
potężne szkody. Wspomnieli o po-
głoskach o kupowaniu energii z 
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zagranicy, zamiast produkowania 
jej w ZEDO. Zarzucili także pre-

zesom firmy dokonywanie zmian bez 
wymaganych prawem porozumień 
ze związkami zawodowymi.

Mieczysław Jurek, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Pomorza Zachodniego i wice-
przewodniczący WRDS zaapelował 
o władz ZEDO i PGE o zawarcie no-
wego porozumienia, w którym ujęta 
zostanie aktualna sytuacja w firmie. 
Zwrócił też uwagę na to, że przedsta-
wicielami załogi są związki zawodo-
we i rady pracownicze, mogą zatem 
budzić prawne wątpliwości komuni-
katy o konsultacyjnych spotkaniach 
władz firmy z załogą.

Kolejnym punktem posiedzenia 
był wybór przedstawiciela WRDS 
do Rady Zachodniopomorskiego 
Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Tu, zgłoszoną przez Forum 
Związków Zawodowych kandydatu-
rę Adama Kołodzieja, skomentował 
Mieczysław Jurek. Wskazał, że Ko-
łodziej pracował jako prawnik Za-
rządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego, ciesząc się 
pełnym zaufaniem przełożonych. 
Niestety, okazało się, że Kołodziej, 
biorąc wynagrodzenie, wynikają-
ce z umowy o pracę, pobierał także 
opłaty od związkowców, którym miał 
pomagać. Po rozwiązaniu umowy w 
trybie dyscyplinarnym, Adam Ko-
łodziej oddał sprawę do Sądu Pracy, 
który jednak w całości oddalił jego 
powództwo. Przewodniczący ZR 
zaproponował, by wobec wątpliwo-
ści etyczno-prawnych FZZ zmieniło 
kandydata. Małgorzata Szymankie-
wicz z FZZ stwierdziła jednak, że nie 
można nikogo skreślać za błędy prze-
szłości, Forum jest zadowolone ze 
współpracy z Adamem Kołodziejem 
i podtrzymuje jego kandydaturę. Sto-
sunkiem głosów 15 za- 6 przeciw- 5 
wstrzymujących się, WRDS zaakcep-
tował Kołodzieja jako swojego przed-
stawiciela.

Największe emocje wzbudziła 
jednak dyskusja o rozdziale środków 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Przedstawiciel marszał-
ka województwa – wicemarszałek 
Stanisław Wziątek poinformował, że 
rząd miał do dyspozycji 6 miliardów 
złotych. Samorząd województwa zło-
żył wnioski na 700 milionów złotych, 
obejmujące trzy projekty: budowę 
filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w najistotniejszych 
miejscach województwa, włączenie 
komunikacyjne postpegeerowskich 
terenów taborem kolejowym oraz in-
westycja w oddział pulmonologiczny 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-
nym w szczecinie.

- Nasze pomysły nie zostały przy-
jęte, podobnie jak trzech innych 
województw. Liczyliśmy, że pomoże 
nam wojewoda Zbigniew Bogucki, 
który deklarował  wsparcie w uzyski-

waniu środków dla naszego regionu, 
ale niestety dostaliśmy okrągłe zero 
złotych. Czy to dlatego, że nie jeste-
śmy politycznym zapleczem PiS-u 
jak dofinansowane samorządy? – py-
tał Wziątek

Wojewoda Zbigniew Bogucki 
stanowczo zdementował informacje 
wicemarszałka: - Zachodniopomor-
skie otrzymało 68,7 miliona złotych 
na inwestycje, a to jedna z wyższych 
kwot w ogólnym rozdaniu funduszy. 
Mija się pan zatem z prawdą, zarzu-
cając rządowi motywacje polityczne. 
Faktycznie, nie wsparłem wniosków 
marszałka, uznając, że są potrzeby 
pilniejsze, na przykład wykonanie 
kanalizacji w niektórych gminach. 
Nie zamierzam rezygnować z wła-
snego zdania w tej sprawie, bo pan 
marszałek tego ode mnie oczekuje. 
Powtarzam: wszystkie gminy za-
chodniopomorskie otrzymały wspar-
cie z Rządowego Programu, szcze-
gólnie hojnie spłynęło ono do gmin 
postpegeerowskich. 

Marszałek z wojewodą przez 
dłuższy czas jeszcze wymieniali argu-
menty, powołując się na swoje dane. 
Gdy temperatura sporu osiągnęła 
punkt krytyczny, część obecnych na 
sali członków WRDS zaapelowała o 
zakończenie dyskusji i nieprzenosze-
nie politycznych awantur na forum 
Rady Dialogu.
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Będzie pomnik księdza Jerzego
Pod koniec czerwca, do biura 
Zarządu Regionu dojechały 
forma i kopia pomnika 
błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki.

Odsłonięcie pomnika zaplanowane 
jest na 30 sierpnia, podczas obchodów 
41. rocznicy podpisania Porozumień 

Sierpniowych i powstania NSZZ 
„Solidarność”. Umieszczony zostanie 
przy szczecińskim, stoczniowym 
kościele świętego Stanisława Kostki 
przy placu Matki Teresy z Kalkuty. 
Ksiądz Jerzy, bohater i męczennik, jest 
patronem NSZZ „Solidarność.

Jerzy Popiełuszko był związany ze 

środowiskami robotniczymi, aktywnie 
wspierał też rodzącą się „Solidarność”. 
W stanie wojennym wspomagał 
prześladowanych i krzywdzonych, 
organizował też Msze za Ojczyznę, a 
we wrześniu 1983 roku zorganizował 
też pierwszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy 
na Jasną Górę. Jego działalność, 
uznana przez komunistyczną władzę 
za zagrożenie, stała się celem działań 
operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. 
Ksiądz Jerzy był odtąd obiektem 
prześladowań i prowokacji.

19 października 1984 roku, 
wracającego z Bydgoszczy do 
Warszawy księdza uprowadzili 
funkcjonariusze MSW. Ciężko 
pobitego i zmaltretowanego Jerzego 
Popiełuszkę, wrzucili następnie do 
Wisły na zaporze we Włocławku.

Pogrzeb księdza Jerzego był wielką 
patriotyczną manifestacją. Według 
szacunków, w pochówku na cmentarzu 
przy kościele św. Stanisława Kostki na 
warszawskim Żoliborzu, uczestniczyło 
około miliona osób.

Szkolenie dla młodych związkowców
Po długiej, spowodowanej 
pandemią przerwie, w 
Zarządzie Regionu odbyło się 
szkolenie z podstawowych 
zasad działania związku 
zawodowego.

Wzięli w nim udział członkowie 
organizacji, założonych w ostatnim 
roku. Podczas dwudniowych zajęć, 
prowadzonych przez prawników 
ZR- Przemysława Zgórzaka i 
Wiktora Krukowskiego,  związkowcy 
poznali m.in. podstawy prawne 
działalności związkowej, formy 
i cele prowadzenia działalności, 
wewnętrzne prawo pracy (w tym 
reguły działania regulaminów 
wynagradzania i Zakładowych 
Funduszy Świadczeń Socjalnych), 
sposoby pozyskiwania nowych 

członków, metody kontroli w 
zakładzie pracy czy rolę związku 
zawodowego w przypadku 

rozwiązywania stosunku pracy. 
W szkoleniu wzięło udział ponad 
dwadzieścia osób.



12 JEDNOŚĆ      3/2021

           Region

Problemy na Kruczej
Przewodniczący Zarządu Regionu Mieczysław 
Jurek spotkał się w środę z pracownikami 
Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej w 
Szczecinie oraz członkami organizacji związko-
wej przy tym dps-ie.
Spotkanie dotyczyło problemów, jakie mają pracownicy, 
sytuacji w regionie oraz konieczności regulacji płac.

- Z powodu pandemii, kwestia zeszłorocznych podwyżek 
została przełożona, więc czas wrócić do tematu. Zada-
niem organizacji związkowej będzie wyliczenie kwoty, o 
jaką chcecie się ubiegać. Proponuję, by punktem wyjścia 
stała się inflacja, bo to jest realny wskaźnik tego, o ile 
spadła wartość waszych wynagrodzeń – mówił M. Jurek.

Pracownicy DPS skarżyli się również na inne bolącz-
ki: złe traktowanie, nieprzyjazne grafiki dla członków 
związku, zmuszania do wykonywania obowiązków, nie 
należących do zakresu (np. podawanie zastrzyków przez 
osoby nie mające do tego uprawnień).

Organizacja ma przygotować propozycję kwoty podwyż-
ki wynagrodzeń. Ma też przygotować pismo z opisem 
największych problemów, jakie napotykają na swojej 
drodze pracownicy Domu Pomocy Społecznej,

Podwyżki dla komunalnych
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego rozpoczyna przygotowania 
do rozmów z prezydentem Szczecina o 
regulacjach plac w jednostkach budżetowych 
Gminy Miasta Szczecin. W siedzibie ZR odbyły 
się pierwsze spotkania z przedstawicielami 
organizacji związkowych. Ich celem jest 
uzgodnienie wspólnych postulatów.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 2015 roku, 
przy ustalaniu kolejnych budżetów Szczecina, 
przedstawiciele związków i miasta mają od czerwca 
każdego roku rozpoczynać proces negocjacji, do 
października zaś go kończyć, tak, by uzgodnienia 
mogły wejść w życie od nowego roku kalendarzowego 
i budżetowego. Dwa lata temu, Mieczysław Jurek – 

przewodniczący ZR i Ryszard Słoka – Sekretarz Miasta 
Szczecin, podpisali porozumienie, zgodnie z którym, 
negocjacje o wzroście wynagrodzeń mają rozpoczynać 
się  od minimalnej kwoty 150 złotych brutto średnio 
na etat. Ze względu na pandemię, w ubiegłym roku nie 
odbywały się rozmowy o wzroście wynagrodzeń.
Podczas spotkania ustalono, że Zarząd Regionu zwróci 
się do miasta o zestawienie wynagrodzeń w miejskich 
jednostkach budżetowych, z uwzględnieniem kadry 
kierowniczej i bez uwzględnienia. Po dostarczeniu 
dokumentów przez miasto, przedstawiciele organizacji 
związkowych w jednostkach komunalnych jeszcze 
raz spotkają się i ustalą kwoty podwyżek o jakie chcą 
negocjować.



13JEDNOŚĆ         3/2021

PIP

Praca w pandemii
Jakie są różnice pomiędzy 

przestojem wynikającym z Kodek-
su pracy, a tym, który został uregu-
lowany z tzw. przepisach „Covido-
wych”?

Ustawa z 2.03.2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych wprowadziła sze-
reg nowych pojęć prawnych. 

Jednym z nich jest pojęcie przesto-
ju ekonomicznego, który różni się od 
przestoju kodeksowego, wynikającego 
z art. 81 KP. Przestój kodeksowy, moż-
na zdefiniować, jako formę niezaplano-
waną, nagłą, którą książkowo opisuje 
się, jako awarię maszyny, spowodowa-
nej brakiem prądu.

Z kolei przestój ekonomiczny 
wprowadzony art. 15g i art. 15gb tzw. 
„ustawy covidovej”, należy rozumieć 
jako formę zaplanowaną, wprowadzo-
ną w wyniku porozumienia zawartego 
pomiędzy stronami, tzn. pracodawcą 
i stroną społeczną reprezentującą pra-
cowników. 

W przestoju kodeksowym, za czas 
przestoju, pracownikowi przysługuję 
wynagrodzenie wynikające z osobiste-
go zaszeregowania, określonego stawką 
godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki 
składnik nie został wyodrębniony przy 
określaniu warunków wynagrodzenia 
– 60% wynagrodzenia. 

W odniesieniu do przestoju eko-
nomicznego, ustawodawca ustalił, że 
za czas przestoju, pracownikowi przy-
sługuje wynagrodzenie obniżone nie 
więcej niż o 50%. Należy jednak zwró-
cić uwagę na fakt, że w przypadku obu 
przestojów, wypłacone pracownikowi 
wynagrodzenie nie może być niższe niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę.

W przestoju kodeksowym nie ma 
dofinansowania ze źródeł zewnętrz-
nych. Dla odróżnienia, przestój eko-
nomiczny może być dofinansowany z 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, a jego warunki powin-
ny być ściśle określone w porozumie-
niu zawartym ze stroną społeczną.

W jakim terminie pracodawca ma 
obowiązek przekazania do inspekcji 
pracy kopii zawartego porozumienia 
w związku z przestojem lub obniże-
niem wymiaru czasu pracy?

Pracodawca, zgodnie z przepisem 
zawartym w art. 15g ust. 12 ustawy z 
2 marca 2020 r. ma obowiązek przeka-
zywania w ciągu 5 dni, do Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy właściwego ze 
względu na siedzibę zarejestrowanej 
firmy, kopii zawartego porozumienia. 

Minimalna treść porozumienia po-
winna zawierać: 

- grupy zawodowe, które zostały 
objęte przestojem ekonomicznym lub 
obniżonym wymiarem czasu pracy;

- wymiar obniżonego wymiaru cza-
su pracy obowiązujący pracowników;

- okres przez jaki mają obowiązy-
wać rozwiązania związane z przesto-
jem ekonomicznym lub obniżonym 
wymiarem czasu pracy. 

Do jakiego poziomu można obni-
żyć wymiar czasu pracy w związku z 
obowiązującymi przepisami „covido-
wymi”?

Przepisy dotyczące możliwości sto-
sowania obniżonego wymiaru czasu 
pracy przez pracodawcę wobec pra-
cowników, zostały wprowadzone nie-
jako w dwóch odsłonach. Pierwsze 
uregulowanie znalazło się w art. 15g i 
15gh (tzw. tarcza 1.0, 2.0 oraz 3.0) na-
tomiast drugie zostało zapisane w art. 
15gb (tzw. tarcza 4.0). 

Pierwsza odsłona obowiązuje od 
31.03.2020 r. i pierwotnie miała trwać 
do 180 dni od dnia wejścia w życie 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19[..], czyli do dnia 26.09.2020r. 

W międzyczasie wprowadzono 

przepis art. 15gb (tzw. tarczy 4.0), który 
obowiązuje od 24 czerwca 2020 r. 

W ten sposób obecnie mamy dwa 
przepisy regulujące ten sam stan praw-
ny. Obie te konstrukcje pozwalają na 
wykonywanie przez pracownika pracy 
w wymiarze niższym, niż wynikający 
z zawartej z nim umowy o pracę, tj. z 
obniżeniem wymiaru o 20%, nie więcej 
niż do 0,5 etatu. 

Wypłacane wynagrodzenie nie 
może być niższe niż minimalne wy-
nagrodzenie za pracę ustalane na 
podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględ-
nieniem wymiaru czasu pracy (w przy-
padku pierwszej odsłony, art. 15g) lub z 
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy 
pracownika przed jego obniżeniem (w 
przypadku drugiej odsłony, art. 15gb). 

Jak się kształtuje kwestia odpo-
czynków dobowych i tygodniowych 
pracowników, czy uległy zmianie na 
podstawie przepisów „covidowych”?

Na mocy ustawy z dnia 2 marca 
2020 r., nastąpiła modyfikacja odpo-
czynku dobowego i tygodniowego wy-
nikających z art. 132 § 1 Kp oraz art. 
133 § 1Kp polegająca na obniżeniu 
odpoczynku dobowego z 11 godzin na 
8 oraz tygodniowego z 35 godzin do 
32.  Wprowadzając możliwość obni-
żenia odpoczynków dobowych i tygo-
dniowych, ustawodawca wprowadził 
zastrzeżenie, które wskazuje, że pra-
cownikowi przysługuje w okresie nie 
dłuższym niż 8 tygodni,  równoważny 
okres odpoczynku, w wymiarze różni-
cy pomiędzy 11h nieprzerwanego od-
poczynku dobowego, wynikającego z 
kodeksu pracy, a liczbą godzin krótsze-
go wykorzystanego przez pracownika 
okresu odpoczynku dobowego, wpro-
wadzonego przepisami tarczowymi. 

Ustawodawca pozwolił w ustawie 
tarczowej na ograniczenie odpoczynku 
dobowego i tygodniowego, nie oznacza 
to jednak, że pracodawca może sobie 
dowolnie kształtować rozkład czasu 
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pracy pracownika, przy zachowa-
niu jedynie 8h odpoczynku dobo-

wego. Należy pamiętać, że korzystając 
z tej konstrukcji prawnej, nadal obo-
wiązują przepisy dotyczące systemów 
czasu pracy, doby pracowniczej oraz 
ruchomego czasu pracy.

Czy i na jakich zasadach można 
stosować mniej korzystne warunki 
zatrudnienia?

Na mocy porozumienia stron ze 
stroną społeczną reprezentującą pra-
cowników można wprowadzić stoso-
wanie mniej korzystnych warunków 
zatrudnienia niż wynikające z umów o 
pracę. Konstrukcja ta w swoim zapisie 
bardzo przypomina art. 231a Kp, gdzie 
jeśli jest to uzasadnione kwestią finan-
sową pracodawcy nieobjętego układem 
zbiorowym pracy lub zatrudniającego 
mniej niż 20 pracowników. Taki pra-
codawca może zawrzeć porozumienie 
o stosowaniu mniej korzystnych wa-
runków zatrudnienia pracowników niż 
wynikające z umów o pracę w zakresie 
i przez czas ustalony w porozumieniu. 

Jednak o ile kodeksowa forma jest 
adresowana do wybranej grupy praco-
dawców, to zapisy tarczowe odnoszą się 
do wszystkich pracodawców. 

W wyniku zawarcia takiego poro-
zumienia, może zostać np. obniżone 
wynagrodzenie pracowników, z za-
strzeżeniem dolnej granicy wynagro-
dzenia, jaką jest wynagrodzenie mini-
malne, czy też obniżeniem wymiaru 
czasu pracy oraz zawieszenie wypłaty 
premii lub nagród. 

Jaka jest podstawa prawna świad-
czenia pracy zdalnej, czy pracodawca 
może ustnie skierować na pracę zdalną 
i to bez zgody pracownika ?  

Zgodnie z art. 3 ust. 1,3,4,5 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, ogłoszonego z powodu 
COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy 

po ich odwołaniu, w celu przeciwdzia-
łania COVID-19 pracodawca może 
polecić pracownikowi wykonywanie, 
przez czas oznaczony, pracy określonej 
w umowie o pracę, poza miejscem jej 
stałego wykonywania (praca zdalna).

Wykonywanie pracy zdalnej może 
zostać polecone, jeżeli pracownik ma 
umiejętności i możliwości techniczne 
oraz lokalowe do wykonywania takiej 
pracy i pozwala na to rodzaj pracy. 
W szczególności praca zdalna może 
być wykonywana przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumie-
wania się na odległość lub dotyczyć 
wykonywania części wytwórczych lub 
usług materialnych. Narzędzia i mate-
riały potrzebne do wykonywania pracy 
zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy 
zdalnej zapewnia pracodawca.

Przepisy nie wskazują w sposób 
jednoznaczny formy polecenia pracy 
zdalnej (ustna czy pisemna), w związ-
ku z tym forma ustna jest również obo-
wiązująca.

Kto jest obowiązany do prowadze-
nia ewidencji czasu pracy zdalnej?

Zgodnie z art. 3 ust. 6,7 ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych na polecenie 
pracodawcy, pracownik wykonujący 
pracę zdalną ma obowiązek prowa-
dzić ewidencję wykonanych czynności, 
uwzględniającą w szczególności opis 
tych czynności, a także datę oraz czas 
ich wykonania. Pracownik sporządza 
ewidencję wykonywanych czynności w 

formie i z częstotliwością określoną w 
poleceniu pracodawcy.

Kiedy pracodawca może cofnąć 
pracownika z pracy zdalnej?

Zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy „co-
vidowej” pracodawca może w każdym 
czasie cofnąć polecenie wykonywania 
pracy zdalnej. Najlepiej poinformować 
pracownika o tej możliwości już przy 
poleceniu wykonywania pracy zdalnej.  

Czy pracownik przebywający na 
kwarantannie może pracować zdal-
nie?

Kwarantannie poddawani są zdrowi 
ludzie. Kwarantanna oznacza bowiem 
odosobnienie osoby zdrowej, u której 
nie stwierdzono zakażenia chorobą za-
kaźną, a która była narażona na takie 
zakażenie. Muszą oni jednak czasowo 
być odizolowani. Dopuszczalnym jest 

świadczenie pracy zdalnej w okresie 
kwarantanny.

Zgodnie z art.   4h ustawy z dnia 2 
marca 2020r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych - w okresie ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii, pracownicy i inne osoby 
zatrudnione, poddane obowiązkowej 
kwarantannie, mogą, za zgodą praco-
dawcy albo zatrudniającego, świadczyć 
w trybie pracy zdalnej pracę określoną 
w umowie i otrzymywać z tego tytułu 
wynagrodzenie. 

W przypadku świadczenia pracy 
w trakcie kwarantanny, o której mowa 
powyżej, nie przysługuje wyna-
grodzenie (za czas choroby), o 
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którym mowa w art. 92 Kodeksu 
pracy, ani świadczenie pieniężne z 

tytułu choroby określone w odrębnych 
przepisach.

Czy na podstawie obowiązują-
cych aktualnie przepisów, pracodaw-
ca może wysłać pracownika na urlop 
wypoczynkowy – nawet jeśli pracow-
nik nie wyraża na to zgody      i wcale 
o taki urlop nie wnosił?

Tarcza 4.0 dała pracodawcom 
uprawnienie, do kierowania pracow-
ników na zaległe urlopy wypoczyn-
kowe, ale z pewnymi ograniczeniami. 
Zgodnie z art. 15gc ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych w okresie obowiązywania sta-
nu zagrożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii, ogłoszonego z powodu 
COVID-19, pracodawca może udzie-
lić pracownikowi, w terminie przez 
siebie wskazanym, bez uzyskania zgo-
dy pracownika i z pominięciem planu 
urlopów, urlopu wypoczynkowego 
niewykorzystanego przez pracowni-
ka w poprzednich latach kalendarzo-
wych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a 
pracownik jest obowiązany taki urlop 
wykorzystać.

Czy z uwagi na trudną sytuację fi-
nansową firmy można zawiesić dzia-
łanie ZFŚS? 

Zgodnie z art. 15ge ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19, w przypadku wystąpienia 
u pracodawcy spadku obrotów gospo-
darczych, lub istotnego wzrostu obcią-
żenia funduszu wynagrodzeń praco-
dawca może zawiesić obowiązki: two-
rzenia lub funkcjonowania zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych, 

dokonywania odpisu podstawowego, 
wypłaty świadczeń urlopowych.

Jeżeli u pracodawcy, działają orga-
nizacje związkowe reprezentatywne, 
o których mowa w art. 15g ust. 11 pkt 
1 albo 2, zawieszenie obowiązków, o 
których mowa w ust. 1, następuje w 
porozumieniu z tymi organizacjami 
związkowymi.

Czy pracodawca może zobowią-
zać pracownika do zrobienia testu 
w kierunku zakażenia wirusem CO-
VID-19?

Test może być przeprowadzony 
wyłącznie za zgodą pracownika. Ana-
logicznie jak przy badaniu na trzeź-
wość. Jeżeli pracownik nie zgodzi się 
na badanie w kierunku COVID-19, a 
pracodawca ma poważne wątpliwości 
co do jego stanu zdrowia, można skon-
taktować się z Inspekcją Sanitarną, 
która ma możliwość wydania decyzji 
w tym zakresie. 

Jakie wynagrodzenie powinnam 
otrzymać pozostając w izolacji do-
mowej, w związku ze stwierdzonym 
pozytywnym wynikiem testu na CO-
VID-19?

Zgodnie z art. 6 ustawy z 25.06.1999 
r. o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa zasiłek chorobowy 
przysługuje ubezpieczonemu, który 
stał się niezdolny do pracy z powodu 
choroby w czasie trwania ubezpiecze-
nia chorobowego. Na równi z niezdol-
nością do pracy z powodu choroby 
traktuje się między innymi niemoż-
ność wykonywania pracy:

1) w wyniku decyzji wydanej przez 
właściwy organ albo uprawniony pod-
miot na podstawie przepisów o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi;

2) wskutek poddania się obowiąz-
kowi kwarantanny, o której mowa w 
przepisach o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi.

Sposób liczenia wynagrodzenia tak 
za czas kwarantanny, jak i izolacji, jest 
tożsamy z zasadami jakie obowiązu-

ją przy wyliczaniu wynagrodzenia za 
czas choroby. Czas kwarantanny czy 
izolacji, to czas usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, płatny tak samo, 
jak za czas przebywania na zwolnieniu 
lekarskim. Co do zasady (poza wyjąt-
kami określonymi ustawą) pracownik 
otrzymuje 80 % wynagrodzenia.

Czy praca zdalna znaczy to samo 
co telepraca? 

Telepracą nazywamy wykonywanie 
pracy regularnie poza zakładem pracy, 
z wykorzystaniem środków komunika-
cji elektronicznej. Telepracownikiem 
jest więc pracownik, który wykonuje 
pracę w tych warunkach i przekazuje 
pracodawcy wyniki pracy, w szczegól-
ności za pośrednictwem środków ko-
munikacji elektronicznej. Może to być 
np. praca wykonywana na komputerze 
i przesyłana pracodawcy pocztą elek-
troniczną.

Praca zdalna natomiast może po-
legać także na tym, że pracownik wy-
konuje pracę np. w domu bez użycia 
środków komunikacji elektronicznej 
(komputera, internetu).  Przykładowo 
pracownik w  domu analizuje doku-
menty, pisze opinię odręcznie itp., a 
następnie przekazuje pracodawcy efekt 
swojej pracy w sposób uzgodniony z 
pracodawcą.

Pracę zdalną, czyli pracę świadczo-
ną poza miejscem jej stałego wyko-
nywania, wprowadzono w pierwszej 
tarczy antykryzysowej. Pracodawca 
może, ale nie musi, nakazać swoim 
pracownikom przejście na system pra-
cy zdalnej, przy czym jeśli pracodawca 
na taki krok się zdecyduje, pracownik 
nie może nakazowi temu się sprzeci-
wić. W tarczy antykryzysowej 4.0 rząd 
doprecyzował zasady wykonywania 
pracy zdalnej, zawężając m. in. listę 
osób, które mogą być kierowane do 
pracy zdalnej, do tych pracowników, 
którym pozwalają na to ich umiejęt-
ności, możliwości techniczne oraz wa-
runki lokalowe. 

Sandra Tylutka 
młodszy inspektor pracy 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy
 w Szczecinie
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Wsparto polskie Gimnazjum  
im. Longina Komołowskiego  

w Połukniu na Litwie 
W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie 
„Solidarni Razem”, a sfinansowanego ze środków Funda-
cji Lotos, wsparto polskich uczniów na Litwie z Gimna-
zjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. W ramach 
działań projektowych zakupiono tablety do nauki zdal-
nej, sfinansowano utrzymanie platformy e-lernigowej/
webinaryjnej oraz druk scenariuszy lekcyjnych. Scena-
riusze lekcyjne zawierają bogaty materiał merytoryczny 
ukazujący losy narodu polskiego, historię i kulturę Pol-
ski, dorobek i osiągnięcia, „Solidarności” oraz historię 
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Uczestnicy 
poprzez wykorzystanie nowych technologii, rozwinęli 
indywidualne zainteresowania oraz pasje, szczególnie 
w obszarze polskiej literatury, tradycji narodowej oraz 
sprawności językowej.  W dobie pandemii covid-19, te 
działania okazały się niezwykle wartościowe, co było 
wielokrotnie podkreślane w trakcie rozmów i podzięko-
wań składanych przez Renatę Krasowską – nauczycielkę 
z Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, 
pełniącą również funkcję wiceprezes Związku Polaków 
na Litwie oddział Trocki. Ważnym czynnikiem działań 
projektowych było nawiązanie relacji między polskimi 
szkołami na Litwie, a w Polsce. Projekt został wsparty 
merytorycznie przez Instytut Kształcenia Ustawicznego 
w Szczecinie oraz Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego.  

S.Z.



17JEDNOŚĆ         3/2021

Pożegnania

Zmarł Wojciech Grzeszek
Po ciężkiej chorobie zmarł Wojciech Grzeszek, przewodniczący ZR Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność” i radny województwa małopolskiego

Wojciech Grzeszek, ur. 6 maja 1954 r. w Krakowie, zm. 
25 czerwca 2021 r. w Katowicach. Od 1976 r. pracownik 
Drukarni Narodowej w Krakowie jako korektor a następ-
nie specjalista ds. zarządzania. Od 1994 r. oddelegowany do 
pracy z Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”.

Członek NSZZ „Solidarność” od 1980 r. w 
Drukarni Narodowej w Krakowie. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego zaangażowany 
w kolportaż wydawnictw podziemnych. W 
sierpniu 1989 r. członek komitetu założyciel-
skiego NSZZ „Solidarność” w Drukarni Na-
rodowej w Krakowie, przewodniczący koła 
„S” w korektorni. Przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w Drukarni Narodowej w l. 
1989-1991 i 2010-2021 oraz wiceprzewodni-
czący (1991-2010).

Od 1992 r. członek Zarządu Regionu Ma-

łopolskiego NSZZ „Solidarność”, w którym pełnił funkcję 
sekretarza (1994-1995) i wiceprzewodniczącego (1995-
1998). W 1998 r. został wybrany na Przewodniczącego Za-
rządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Funkcję 
tę pełnił przez sześć kadencji, startując z sukcesem w 2002, 

2006, 2010, 2014 i 2018 r.
Od 1996 r. był delegatem na Krajowy Zjazd 

Delegatów NSZZ „Solidarność”, a od 1998 r. 
członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”.

Wojciech Grzeszek był także aktywnym sa-
morządowcem - przez pięć kadencji piastował 
mandat radnego Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego (1998-2006, 2010-2021), w tym 
trzykrotnie był wybierany na wiceprzewodni-
czącego Sejmiku. 

Tekst i foto: www.solidarnosc.org.pl

Zmarł Artur Frey
W dniu 12 czerwca 2021 roku, zmarł mecenas Artur Frey, wieloletni członek „Solidarności”, dzia-
łacz opozycji demokratycznej, zasłużony w walce o wolną Polskę. Uroczystości pogrzebowe od-
były się 18 czerwca.

Artur Stefan Frey, ur. 14 IV 1932 w Milanówku k. War-
szawy. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa 
(1956). 10 X 1952 na wniosek WUBP w Łodzi skazany przez 
Komisję Specjalną do Walki z Nadużyciami Gospodarczymi 
i Sabotażem na 2 lata obozu pracy za wrogą działalność w or-
ganizacji młodzieżowej, osadzony w ZK w Łodzi (do IV 1952 
w Pawilonie B przy ul. Seweryna Sterlinga) i w Obozie Pracy 
Monopol w Warszawie (do 10 IX 1953); praca przymusowa 
przy budowie Pałacu Kultury i Nauki, 10 IX 1953 zwolniony. 
Przywrócony na II rok prawa UŁ. 1956–1957 aplikant sądo-
wy w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie, 1958–1959 asesor 
z prawem orzekania w Sądzie Powiatowym w Gryfinie, do 
1960 sędzia tamże, od 1961 
radca prawny. Od VIII 1980 
w „S”; od 1 IX 1980 współpra-
cownik MKR, współzałożyciel 
Biura Prawnego MKR, radca 
prawny. 9 III 1981 – 13 XII 
1981 współzałożyciel i czło-
nek prezydium Regionalnego 
KOWzP w Szczecinie; autor 
raportów o łamaniu prawa.

Po 13 XII 1981 organizator 

pomocy prawnej w Diecezjalnym Punkcie Pomocy, od 15 
IX 1983 radca prawny Biskupiego Komitetu Charytatyw-
no-Społecznego. XII 1981 – 1989 kolporter podziemnych 
wydawnictw, m.in. pism „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik 
Wojenny”, „BIS”, „Grot”, „KOS”, „Obraz”, „Aneks” i książek 
NOW-ej, Pulsu, Kręgu. W V 1982 uczestnik demonstracji 
patriotycznych. VIII – IX 1988 członek tzw. Grupy Pomoco-
wej przy kościele św. Andrzeja Boboli (oo. jezuici) w Szcze-
cinie, doradca prawny podczas strajku w Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej i MKS w Porcie.

Od 17 III 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Po-
rozumiewawczego Regionu Pomorze Zachodnie. 1989 szef 

Wojewódzkiej Komisji Wy-
borczej w wyborach do senatu, 
członek Zespołu Prawników. 
1990–1994 radny Rady Miasta 
Szczecina z listy OKP „S”. Od 
1990 członek Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych. W 1991 przew. 
Zarządu Wojewódzkiego PC 
w Szczecinie. Od 2010 na eme-
ryturze.
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           Prawo

Zasady nabywania prawa do emerytury
Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy 

emerytalnej prawo do świadczenia 
emerytalnego powstaje z dniem 
spełnienia wszystkich warunków 
wymaganych do jego nabycia. 
Nabycie prawa do emerytury nastę-
puje więc z chwilą spełnienia ostat-
niego z wymaganych warunków i 
nie ma na to wpływu wola osoby 
ubezpieczonej. Prawo do emerytury 
powstaje z mocy prawa. Sam fakt 
nabycia prawa nie oznacza jednak, 
że pracownik ma obowiązek przej-
ścia na emeryturę, może nadal kon-
tynuować zatrudnienie.

Emerytura przyznawana jest od 
miesiąca, w którym złożony został 
wniosek jednak nie wcześniej niż 
od dnia, w którym uprawniony osią-
gnął powszechny wiek emerytalny.

Podstawowym sposobem przej-
ścia na emeryturę jest tzw. emerytu-
ra powszechna. Prawo do niej naby-
wa pracownik, który spełnia łącznie 
następujące warunki: 

- ukończył powszechny wiek 
emerytalny, który od 1 października 
2017 r. wynosi odpowiednio 60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn;

- ma opłacone składki z tytułu 
ubezpieczenia społecznego lub 
ubezpieczenia emerytalnego i ren-
towych przynajmniej za 1 dzień, np. 
jako pracownik czy też osoba pro-
wadząca działalność pozarolniczą;

- nie posiada emerytury przyzna-
nej z powodu ukończenia podwyż-
szonego wieku emerytalnego.

Poza prawem do emerytury na-
bywanym w momencie ukończenia 
wieku powszechnego, należy wska-
zać również na możliwości przejścia 
na emeryturę w wieku wcześniej-
szym.

I tak, o wcześniejszą emerytu-
rę ubiegać się mogą osoby, który 
urodziły się w latach 1949–1968 i 
wykonywały pracę w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze jeżeli na dzień  31 grudnia 
2008 r. spełniły one następujące 
warunki:

- osiągnęły wiek emerytalny, 

który jest różny w zależności od 
rodzaju pracy świadczonej w szcze-
gólnym charakterze;

- mają odpowiednio 20 lat (ko-
bieta) lub 25 lat (mężczyzna) stażu 
(a więc okresów składkowych i nie-
składkowych) potwierdzone odpo-
wiednimi dokumentami;

- mają wymagany staż pracy 
w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze (jest 
on różny w zależności od rodzaju 
pracy) i mogą to potwierdzić odpo-
wiednimi dokumentami;

- nie są członkiem otwartego 
funduszu emerytalnego (OFE) albo 
za  pośrednictwem ZUS złożyły 
wniosek o przekazanie środków 
zgromadzonych na Twoim rachun-
ku w OFE na dochody budżetu 
państwa.

Wykaz prac, których wykony-
wanie pozwala na otrzymanie tego 
świadczenia, zostały przewidziane 
w załączniku do rozporządzenia 
Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w 
sprawie wieku emerytalnego pra-
cowników zatrudnionych w szcze-
gólnych warunkach lub w szczegól-
nym charakterze.

Wśród świadczeń pozwalających 
na przejście na emeryturę przed 
osiągnięciem powszechnego wieku 
emerytalnego można wskazać także 
emerytury dla osób wykonujących 
działalność twórczą lub artystyczną, 
wcześniejsze emerytury górnicze, 
emerytury z tytułu opieki nad 
dzieckiem wymagającym stałej 
opieki, nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne, a także emerytury 
pomostowe.

Te ostatnie świadczenia pienięż-
ne przysługują  niektórym pracow-
ników pracujących na specjalnych 
warunkach lub o szczególnym 
charakterze, którzy spełniają do-
datkowe szczególne wymagania. 
Świadczenie wygasa, gdy upraw-
nione osoby otrzymają uprawnienia 
do emerytury, po osiągnięciu okre-
ślonego wieku lub w przypadku 
śmierci.

Emerytury stażowe
Należy wskazać, że w obecnym 

porządku prawnym uzyskanie pra-
wa do emerytury jest ściśle sprzę-
żone z osiągnieciem określonego 
wieku przez uprawnionego. Brak 
jest rozwiązań, które dawałyby moż-
liwość uzyskania uprawnień eme-
rytalnych ze względu na sam fakt 
wieloletniego świadczenia pracy, 
często w ciężkich warunkach.

Rozwiązaniem tego problemu 
może być wprowadzenie emerytur 
stażowych, które było jednym z 
punktów umów programowych, 
jakie „Solidarność” zawarła w kam-
panii prezydenckiej 2015 i 2020 r. 
z Andrzejem Dudą, a które do dnia 
dzisiejszego nie zostały zrealizowa-
ne.

Projekt NSZZ „Solidarność” w 
tej sprawie, który został złożony na 
ręce Marszałek Sejmu 18 czerwca 
2021 roku zakłada, że kobiety będą 
mogły przejść na emeryturę po 
przepracowanych 35 latach pracy, a 
mężczyźni 40 latach. „Solidarność” 
zakłada również, że w przypadku 
emerytur stażowych dopuszczalne 
będzie „dorabianie do emerytury”. 
Gdyby rząd zgodził się na propozy-
cję związkowców, kobiety mogłyby 
przechodzić na emeryturę już w 
wieku 53 lat. Z kolei mężczyźni po 
przekroczeniu 58. roku życia lub na-
wet wcześniej, jeśli rozpoczęli pracę 
mając lat 16. Projekt jasno wskazuje, 
że jest tylko jedno obostrzenie – 40 
lat pracy składowej mężczyzn, 35 lat 
pracy składkowej kobiet i uzbierany 
minimalny kapitał.

Wiktor Krukowski

Prawnik Zarządu Regionu



Zarząd Regionu  NSZZ   Pomorza Zachodniego
al. Wojska Polskiego 113, 70-483 Szczecin 

Biuro ZR czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-1 6.00

Zarząd Regionu: 91 422 74 22, 91 422 47 39 
Faks 91 423 05 69
Internet www.solidarnosc.szczecin.pl
e-mail:  solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl                           

Przewodniczący ZR Mieczysław Jurek 601 555 590                             

Wiceprzewodniczący ZR Dariusz Mądraszewski  tel. kom. 502 31 39 06
 e-mail: madraszewski@solidarnosc.szczecin.pl        

Sekretarz ZR Grażyna Balicka tel. 515 139 933
 e-mail: sekretarz@solidarnosc.szczecin.pl                 

Stowarzyszenie Solidarni Razem e-mail: biuropracy@solidarnosc.szczecin.pl
- Biuro Pośrednictwa Pracy  tel: 91 422 74 22;   91 422 47 39                                    

Organizatorzy związkowi Martyna Kończak;   Beata Woźniak
 e-mail: dzialrozwoju@solidarnosc.szczecin.pl         

Dział Prawny Przemysław Zgórzak;     Wiktor Krukowski
 email: dzialprawny@solidarnosc.szczecin.pl            

Redakcja „Jedność”   Katarzyna Stróżyk 91 423 05 68
 redakcja@solidarnosc.szczecin.pl                                

Sekretariat Weronika Sąsara-Sakuta                                                 

Biuro Sekcji Regionalnej Kobiet Pomorze Zachodnie  e-mail sekcjakobietszczecin@wp.pl                            

Biuro Sekcji Emerytów i Rencistów  środa 11.00-13.00                                                              

Konto: Santander Bank Polska  II/O Szczecin  36 1500 1722 1217 2006 0540 0000                                                       

wytnij i powieś w gablocie

Region

Pielgrzymka  
do Częstochowy

Biuro Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
darność” Pomorza Zachodniego in-
formuje, że tegoroczna Pielgrzymka 
Ludzi Pracy na Jasną Górę odbędzie 
się tradycyjnie w trzeci weekend 
września, tj. 18-19.09. 2021r.

Osoby zainteresowane wyjazdem do 
Częstochowy mogą zgłaszać się do 
sekretariatu Zarządu Regionu – tel. 
91 422 74 22, email: solidarnosc@so-
lidarnosc.szczecin.pl.
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Konto:
Bank Zachodni WBK SA II/O Szczecin 36 1500 1722 1217 2006 0540 0000

Internet: www.solidarnosc.szczecin.pl  
e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl

Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego
70-483 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 113 

tel. 91 422 74 22  fax 91 423 05 69

Niezależny Samorządny Związek ZawodowyNSZZ

PPOOMMOORRZZAA  ZZAACCHHOODDNNIIEEGGOO

Szczecin, dn. 24.05.2021

Apel Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego  
ws. pomocy Annie Żarkowskiej

Zarząd Regionu NSZZ .Solidarność" Pomorza Zachodniego apeluje o pomoc naszej 
koleżance Annie Żarkowskiej - wieloletniej przewodniczącej organizacji związkowej  
NSZZ "Solidarność" przy Poczcie Polskiej.
Wskutek cukrzycy, Anna Żarkowska musiała zostać poddana operacji stopy cukrzycowej, 
po której została osobą niepełnosprawną. Pociąga to za sobą liczne finansowe obcią-
żenia: kosztowne rehabilitacje, potrzeb ę zakupienia wózka inwalidzkiego i schodołazu 
oraz przystosowania mieszkania do nowej sytuacji.
Pani Ania od lat skupiała się na pomocy innym. Nie zdarzyło się, by zostawiła osobę 
potrzebującą wsparcia, w trudnej życiowej sytuacji, bez pomocy. Nie możemy pozwolić, 
by została sama, teraz, gdy to ona jej potrzebuje. Wiemy, że marzeniem Pani Ani jest 
szybki powrót do pracy, sprawności i możliwości działania na rzecz innych. Musimy Jej 
w tym pomóc.
Jako "Solidarność" zajmiemy się koordynacją pomocy Pani Ani. Zdajemy sobie jednak 
sprawę, że wymaga to pracy i finansowego wsparcia, o które apelujemy również i do 
Was.
Zarząd Regionu prosi w związku z tym wszystkie organizacje o pomoc naszej koleżance 
w powrocie do aktywnego życia. Wpłaty prosimy kierować na konto Zarząd Regionu: 
Santander Bank Polska II/o Szczecin 36 1500 1722 1217 2006 0540 0000, z dopiskiem 
"Pomoc dla Anny Żarkowskiej".

Santander Bank Polska  II/O Szczecin  36 1500 1722 1217 2006 0540 0000


