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PROTEST

Związkowcy protestowali 
w Luksemburgu

– Nie popełnimy kolejnych błędów, tak jak to było w 
latach 90., kiedy to Komisja Europejska zamykała w Polsce 
stocznie, huty i kopalnie – mówił w Luksemburgu Piotr 
Duda. Dwutysięczna manifestacja członków „Solidarno-
ści” protestowała w piątek pod Europejskim Trybunałem 
Sprawiedliwości przeciwko nakazowi zamknięcia kopal-
ni Turów.

Na przyjazd związkowców Luksemburg przygotował 
się jak na wojnę: przed TSUE stanęły pojazdy opancerzo-
ne i zasieki z drutu kolczastego, policyjne siły ściągnięto z 
całego kraju, a na trasie manifestacji zamknięto wszystkie 
biura, sklepy i szkoły. 

Trybunał w Luksemburgu nakazał zamknąć Turów 
po skardze Czechów, argumentujących, że działalność 
kopalni spowodowała wyschnięcie wód gruntowych po 
czeskiej stronie. Demonstrujący związkowcy podkreślali, 
że decyzja TSUE oznacza utratę kilku tysięcy miejsc pra-
cy i zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce.

–  Dajemy Wam czas do namysłu, a jeśli nie, to pod-
palimy Europę! Podpalimy ją w naszych sercach, aby dać 
odpór tym idiotom, którzy zamykają tysiące miejsc pracy i 
chcą pozbawić energii elektrycznej miliony Polaków - mó-
wił Piotr Duda, adresując swoje słowa do europejskich 
urzędników.

Przewodniczący „Solidarności” podpisał też pismo 
o zamknięciu TSUE. Odczytał je Tadeusz Majchrowicz. 
Wbrew zapowiedziom, delegacja związkowców nie zo-
stała wpuszczona do budynku trybunału, otoczonego po-
licją i zasiekami z drutu kolczastego.

Później manifestanci ruszyli ulicami Luksemburga 
pod ambasadę Czech.

- Potrzebny jest dialog i rozmowa. A oni chcą  za-
mknąć kopalnię Turów i całą naszą gospodarkę. Polska jest 
niepodległa gospodarczo. Chcemy wykrzyczeć  głośno, że 
się rozwijamy. Przed tą ambasadą apelujemy, żeby politycy 
się ogarnęli - mówił Piotr Duda.

Manifestację zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu.
Fotoreportaż z Luksemburga  

– strona 11
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Pomnik odsłonięty 
- Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło 
dobrem zwyciężaj – tę zasadę świę-
tego Pawła, jakże mocno osadzoną w 
nauczaniu Chrystusa, uczynił mottem 
swojego życia i pasterskiej posługi 
ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dziękuję 
„Solidarności”, że ku jego czci dedyku-
jecie ten pomnik. Niech przypomina 
on każdemu, że w pierwszym rzędzie 
mamy kochać Boga, w jego miłości 
– drugiego człowieka, i z oddaniem 
służyć naszej ojczyźnie- mówił biskup 
Henryk Wejman podczas uroczystości 
odsłonięcia pomnika błogosławione-
go księdza Jerzego Popiełuszki. Statua 
patrona NSZZ „Solidarność”, 17 paź-
dziernika stanęła przy szczecińskim 
kościele pw. św. Stanisława Kostki.
Pomnik, projektu Marka Karpia, po-
wstał dzięki staraniom Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego i darczyńcom, dzięki 
którym udało się przedsięwzięcie sfi-
nalizować. W uroczystości odsłonię-
cia wziął udział Piotr Duda, przewod-
niczący NSZZ „Solidarność”, a swoje 
listy przysłali także marszałek Sejmu 
– Elżbieta Witek i premier Mateusz 
Morawiecki.

- Serdecznie dziękuję inicjatorom 
wzniesienia pomnika błogosławione-
go księdza Jerzego Popiełuszki za pie-
lęgnowanie pamięci o niezłomnym 
kapłanie, który oddał życie za nieza-
leżną Polskę. Zawsze stał po stronie 
drugiego człowieka, głosił prawdę, 

dodawał odwagi i krzepił dobrym 
słowem. Homilie księdza Popiełuszki 
były pełne żarliwej miłości do Boga i 
Polski, budziły nadzieję oraz poczucie 
wspólnoty. Ten duchowny z żolibor-
skiej parafii wspierał antykomuni-
styczne działania, był prawdziwą opo-
ką dla robotników z Huty Warszawa, 
jak również z innych zakładów pracy 
– napisała marszałek Sejmu. 
Premier zaś przypomniał o dziedzic-
twie patrona „Solidarności”: - Dzieło 
życia błogosławionego księdza Je-
rzego Popiełuszki stało się znakiem 
sprzeciwu wobec komunistyczne-
go zniewolenia  i bezkrwawej walki 
ze złem. Już za życia pozostawał on 
uosobieniem wyrażanego przez znie-
wolonych Polaków pragnienia suwe-
renności, sprawiedliwości i prawdy. 

Dziś, gdy możemy cieszyć się wolno-
ścią, przesłanie życia księdza Jerzego 
jest budulcem polskiej tożsamości. 
Wciąż pozostaje ważną lekcją o god-
ności, szacunku, odwadze i życiu w 
prawdzie. Utrwalanie duchowego te-
stamentu, który nam pozostawił, jest 
naszym wspólnym zobowiązaniem
Przewodniczący Piotr Duda zwracał 
uwagę na bliskie relacje księdza Je-
rzego i świata pracy: – Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko stał się przyjacielem ro-
botników z Huty Warszawa po odpra-
wieniu mszy świętej 31 sierpnia 1980 
roku, ale później bardzo szybko stał 
się przyjacielem i kapelanem całej 
rzeszy ludzi pracy, bo wiedział jak do 
nas mówić. Bo zawierzyliśmy mu i do 
dziś jesteśmy z tego dumni, że ojciec 
święty Franciszek swoim dekretem 
nadał patronat księdza Jerzego dla 
NSZZ „Solidarność”. To dla nas wielkie 
wyróżnienie, ale też wielkie zobowią-
zanie, które swoją codzienną pracą na 
rzecz członków związku staramy się 
realizować.
Uroczystego odsłonięcia pomnika do-
konali wspólnie Piotr Duda i Mieczy-
sław Jurek, przewodniczący Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego. Statuę poświęcił biskup 
Henryk Wejman. Uroczystość, trady-
cyjnie zakończyła ceremonia złożenia 
kwiatów.
Fotoreportaż z odsłonięcia pomnika 

– strona 10
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Region

Statuetki  
dla darczyńców

Miniaturowe statuetki ks. Jerzego Popiełuszki zostały  
17 października wręczone osobom, które znacząco przy-
czyniły się do powstania pomnika patrona „Solidarności”  
w Szczecinie.

Z rąk Mieczysława Jurka  i Dariusza Mądraszewskiego – 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu Regio-
nu, otrzymali je: 

- Marcin Stefaniak – dyrektor Delegatury NIK w Szczecinie

- Sławomir Jaremek z organizacji związkowej przy ENEA

- Wojciech Weiss – prezes spółki Lotos Paliwa (w jego 
imieniu figurkę odebrał syn)

- Mariusz Grab – prezes ZCH Police

- Marcin Pawlicki – wiceprezes Zarządu Grupy ENEA

- wojewoda Zbigniew Bogucki

- Sylwester Chruszcz – dyrektor ZEDO

- Paweł Pysiak – wiceprezes Bulk Cargo

- Agnieszka Jarota – szef biura dyrektora PŻM 

- Paweł Skubisz – dyrektor szczecińskiego oddziału IPN

Nagrodzonym podziękował także ksiądz Zbigniew Rzeszótko 
– proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki, przy której 
stoi pomnik i duszpasterz ludzi pracy.

Po ceremonii, odbyła się panelowa rozmowa o życiu błogo-
sławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Udział w niej wzięli 
ksiądz kanonik Waldemar Szczurowski i teolog Paweł Kęska, 
a całość poprowadził dr Sebastian Ligarski z IPN.



6 JEDNOŚĆ      5/2021

           Region

Rozmowy o podwyżkach dla komunalnych
Przedstawiciele organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” w jednostkach budżetowych mia-
sta Szczecin negocjują regulacje wynagrodzeń.

Pierwsze spotkanie z Ryszardem Sło-
ką – Sekretarzem Miasta i Dorotą Pudło- 
Żylińską – Skarbnikiem Miasta, odbyło 
się na początku października, w Urzędzie 
Miasta.

– Jesteśmy po rozmowach o poszcze-
gólnych zakładach – mówił Mieczysław 
Jurek- przewodniczący Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachod-
niego. – Wiemy, że najgorsza sytuacja 
jest w żłobkach, dps-ach i MOPR-ze. 
Martwią nas zapowiedzi o odejściach 
pracowników z tych placówek i szukaniu 

lepiej płatnych posad. Problemem jest 
struktura wynagrodzeń, w której naj-
ciężej pracujący zarabiają najmniej. Nie 
możemy zgadzać się na sytuację, w której 
terenowy opiekun społeczny dostaje tyle, 
co sprzątaczka i dużo mniej od pracow-
nika biurowego. Spada siła nabywcza 
pieniądza, rośnie inflacja. Proponujemy, 
by podwyżka wyniosła 1000 złotych.

Ryszard Słoka, który zadeklarował, że 
miastu zależy na zniwelowaniu dyspro-
porcji wynagrodzeń i chęci rozmowy o 

podwyżkach, przyznał, iż jest świadomy 
skali problemów:

- Mamy świadomość niedoskonało-
ści wynagrodzeń w żłobkach i dps-ach. 
Wiemy, że ludzie odchodzą i będą od-
chodzić. Ale mamy 13 tysięcy pracow-
ników w jednostkach miejskich, ponad 2 
tysiące z nich zarabia najniższą krajową. 
Od 1 stycznia najniższa wzrośnie i samo 
wyrównanie dla nich będzie budżet mia-
sta kosztować około 8 milionów złotych.

Mariola Stąsiek z organizacji związ-
kowej przy Żłobkach Miejskich, wyliczy-
ła, iż w ciągu ostatniego roku ze żłobków 
odeszło 50 osób.

- Przyjmujemy do pracy ludzi z coraz 
niższymi kwalifikacjami, co jest fatalne 
dla dzieci. Za chwilę rozpocznie się fala 
odejść absolwentek kierunków opiekuń-
czo-medycznych na emerytury i nikt 
nie będzie uczył młodych dziewczyn, 
po kursach internetowych, zasad naszej 
pracy. Część opiekunek ucieka do przed-
szkoli, gdzie zarobki są wyższe – alarmo-
wała M. Stąsiek.

Skarbnik Miasta, przyznając się do 
świadomości skali niedofinansowania, 
poinformowała o wzroście funduszu wy-
nagrodzeń w mieście o 200 milionów w 
ciągu ostatnich czterech lat. Wyliczyła 
również, że spełnienie postulatu o pod-
wyżce w wysokości tysiąca złotych dla 
każdego zatrudnionego przez miasto, 
oznaczałoby wydatek ponad stu milio-
nów z budżetu miasta.

Przedstawiciele miasta poprosili o 
czas, by mogli przedstawić postulaty 
związkowców prezydentowi miasta. Na 
kolejnym, oznajmili, że nie są w stanie 
spełnić oczekiwań związkowców: - Gdy-
byśmy każdemu dali po tysiąc złotych, 
musielibyśmy dołożyć do budżetu 108 
milionów. Na to nas nie stać. Możemy 
zaproponować podwyżkę o 200 złotych 
brutto – mówiła Dorota Pudło-Żylińska. 
Ryszard Słoka dodał, że chciałby dodat-
kowo poprawić sytuację opiekunów w 
dps-ach i żłobkach, zarabiających nie-
wiele więcej od pracowników sprzątają-
cych, za dalece bardziej odpowiedzialną 
pracę.

Mieczysław Jurek poinformował, 
że na bieżąco kontrolowana jest skala 
podwyżek w jednostkach budżetowych 
innych miast. Zaproponował również by 
miasto przemyślało podwyżkę o dwieście 
złotych netto. 

Kolejne spotkania w sprawie podwy-
żek – niebawem.
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Opiekunki odchodzą  
ze żłobków

Rozmowa z Mariolą Stąsiek – przewodniczącą organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” przy Żłobkach Miej-
skich w Szczecinie

- Podczas negocjacji płacowych zaalarmowała pani 
przedstawicieli władz miasta, że w żłobkach miejskich 
źle się dzieje. Odchodzą opiekunki, kadra ma coraz 
niższe kwalifikacja…

- Tak, to ogromny problem. W skali miasta odeszło 
pięćdziesiąt osób.  Pierwszym powodem, dla którego 
opiekunki odchodzą ze żłobków są po prostu bardzo 
niskie zarobki. Niejednokrotnie osoby z wyższym kie-
runkowym wykształceniem zarabiają około trzech tysię-
cy złotych. Dla porównania, w przedszkolach opiekunki 
zarabiają od 500 do 700 złotych więcej. Rachunek jest 
prosty, dziewczyny wolą iść tam, gdzie dostaną więcej. 
Poza tym, przedszkolanki są objęte Kartą Nauczyciela, 
a to już konkretna ochrona i konkretne przywileje. W 
żłobkach obowiązuje ustawa żłobkowa, mówiąca, że na 
opiekuna przypada ośmioro dzieci. Jest to faktycznie 
policzone, na papierze wszystko się zgadza – metraż, 
personel, itp. Ale kiedy jedna z pań wypada ze względu 
na zwolnienie, urlop, czy z innych przyczyn, zaczyna się 
duży problem. 

- Zbyt duża liczba maluchów pod opieką to narażanie 
ich na ryzyko, prawda?

- Tak, oczywiście. Jest też tak, że dzieci, szczególnie w 
młodszych grupach często chorują, zwłaszcza w ta-
kich okresach jak teraz, jesienno-zimowych, i wtedy 
to obciążenie dla opiekunki jest mniejsze. Pamiętajmy 
jednak, że mówimy o najmniejszych maluszkach, wy-
magających przewijania, karmienia, noszenia. Niejed-
nokrotnie są to duże dzieci, niektóre z nich ważą nawet 
ponad dziesięć kilo. Tu też, tak na marginesie powiem, 
że ustawa nie reguluje kwestii noszenia, nie definiuje 
ile opiekunka może dźwigać bez narażania się na różne 
komplikacje zdrowotne. A jak inaczej zająć się dziec-
kiem, które jeszcze nie potrafi chodzić? Obserwujemy, 
że okres nauki chodzenia wydłużył się, nie jest to już 
pierwszy rok życia, a osiemnaście miesięcy. Musimy 
takiego malucha podnieść, czasem posadzić na krzeseł-
ko, czasem poprzytulać. Co prawda, struktura wiekowa 
opiekunek mocno się obniżyła, ale problemy z kręgosłu-
pem nie dotyczą przecież tylko kobiet przed emeryturą.

- A jak jest z kwalifikacjami? Wspomniała pani, że co-
raz więcej opiekunek legitymuje się internetowymi 
kursami a nie studiami na pedagogice opiekuńczo-wy-
chowawczej.

- Nie ma już szkół dla opiekunek, z kursami interneto-
wymi natomiast nie ma większych problemów. Trwają 
kilka tygodni, ich intensywność nie jest chyba zbyt duża, 
skoro są na nie takie duże nabory. Kiedy były szkoły, 
czy kierunki opiekuńcze, to nie było nimi wielkiego 
zainteresowania. Kiedy Urząd Pracy organizował kurs 
dla opiekunek, to skończyło go ledwie kilkanaście pań. 
Internetowy kurs jest mniej problemowy, kończy się 
testem, po odebraniu certyfikatu należy odbyć 80-go-
dzinną praktykę w placówce. I to już jest test ogniowy, 
po którym panie często rezygnują. Nagle przekonują się, 
że to jest ciężka praca, że kurs nie przygotował ich do 
rzeczywistości żłobkowej, gdzie czasem trzeba jeszcze 
dodatkowo umyć naczynia, posprzątać, coś przetrzeć. 
By pracować z dziećmi potrzebne są predyspozycje: 
miłość do dzieci, empatię do drugiego człowieka, bez-
konfliktowość, umiejętność pracy w zespole. Zagwaran-
tować takich opiekunów mogą warunki płacowe, które 
są kiepskie. I koło się zamyka. Walczymy, jako „Solidar-
ność” o podwyżki, szukamy wsparcia gdzie się da. Może 
gdyby udało się zrównanie naszych wynagrodzeń do 
nauczycielskich to sytuacja by się poprawiła?

- Tego życzymy. Dziękuję za rozmowę. 
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Oświatowe obchody
We wrześniu, w Choszcznie, odbyły się obchody 40. 

rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, zorganizowane 
przez tamtejszą oświatową „Solidarność”. Uroczystości 
miały się odbyć w zeszłym roku, ale ze względu na pan-
demię, można było je przeprowadzić dopiero teraz.

Po mszy świętej, zebrani spotkali się na kolacji, pod-
czas której Srebrne Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ 
„Solidarność” i pamiątkowe albumy odebrali: Wiesław 
Adamczyk, Maria Borys, Grzegorz Brzustowicz, Wojciech 
Brzustowicz, Anna Dudziak, Małgorzata Korbel, Iwona 
Marciniak, Beata Staruch, Marianna Stróżyńska i Barba-
ra Zaniewska.

Z ramienia Zarządu Regionu w obchodach uczest-
niczyli sekretarz ZR Grażyna Balicka oraz prawnik ZR 
Przemysław Zgórzak. Regionalną Sekcję Wychowania i 
Oświaty reprezentowała jej przewodnicząca Mirosława 
Mazurczak.
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Pielgrzymka Ludzi Pracy
Tradycyjnie, w trzeci weekend 

września odbyła się 39. Pielgrzym-
ka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Jak 
zawsze,  jej ostatnim akcentem była 
msza święta celebrowana przez ar-
cybiskupa Marka Jędraszewskiego. 
Przed nią głos zabrał przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda.

– Przyjeżdżamy na pielgrzymkę, 
aby podziękować Jasnogórskiej Pani 
za cały rok, za to, że możemy się dzi-
siaj tutaj spotkać w zdrowiu. 39. Piel-
grzymka Ludzi Pracy ma dla nas wy-
jątkowy wymiar, chociaż każda piel-
grzymka jest szczególna. Spotykamy 
się tutaj nie jako jedna grupa zawo-
dowa czy branża, ale reprezentujemy 
wszystkie grupy zawodowe, cały świat 
pracy. Jesteśmy z tego dumni, bo taki 
jest związek zawodowy „Solidarność” 
– mówił przewodniczący KK. 

Zachęcał także, by wobec kolejnej 
fali pandemii nie zwlekać ze szczepie-
niem: – Jako szef „Solidarności”, ale 

także jako katolik i wasz kolega, przy-
jaciel Piotr Duda, apeluję: szczepmy 
się! To akt wielkiej solidarności wo-
bec siebie, a także swojego kolegi czy 
koleżanki z pracy.

Przewodniczący poinformował 
również o tym, że udało się zebrać 
sto tysięcy podpisów pod inicjatywą 
obywatelską o emeryturach stażo-
wych. Nie oznacza to jednak zakoń-
czenia akcji zbierania podpisów w 
regionach: – Pokażmy, że nam zależy! 
- prosił Piotr Duda.

Przed mszą, list w imieniu prezy-

denta RP Andrzeja Dudy odczytała 
Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP, a w imie-
niu premiera Mateusza Morawieckie-
go- Marlena Maląg, Minister Rodziny 
i Polityki Społecznej.

Dzień wcześniej, delegacje regio-
nów i branż, biorących udział w piel-
grzymce, złożyły kwiaty pod pomni-
kiem bł. księdza Jerzego Popiełuszki. 
Pomorze Zachodnie reprezentowali 
m.in. sekretarz ZR -Grażyna Balic-
ka i Krzysztof Zieliński- członek KK 
i przewodniczący organizacji przy 
ZCh Police.
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Pomnik odsłonięty
17 października, odsłoniliśmy uroczyście pomnik błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. 
Relację z wydarzenia znaleźć można na stronie 3, poniżej zaś przedstawiamy fotoreportaż, dzięki 
któremu przypomnieć można będzie sobie szczegóły tego wyjątkowego projektu.
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„Solidarność” w Luksemburgu
W obronie kopalni w Turowie protestowali w Luksemburgu związkowcy z „Solidarności”. O samej 
manifestacji piszemy na stronie 3, poniżej – więcej zdjęć z wydarzenia, w którym uczestniczyło 
2 tysiące członków związku.
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           Region

Stażówki już w Sejmie
Jak już informowaliśmy, z dużym naddatkiem udało się zebrać wymagane prawem 100 tysięcy podpisów pod oby-
watelskim projektem o emeryturach stażowych. Mimo wakacyjnej pory, związkowcy NSZZ „Solidarność” zebrali 
235 tysięcy podpisów, które w początkach października zostały złożone w Sejmie. Teraz wszyscy musimy pocze-
kać, aż projekt wejdzie pod obrady.

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, pod-
czas podsumowującej akcję konferencji prasowej pod-
kreślił, że emerytury stażowe od samego początku były, 
są i będą bardzo ważnym projektem dla związku, dopeł-
nieniem całego systemu emerytalnego w Polsce. Zaape-
lował do wszystkich parlamentarzystów, aby pochylili się 
nad tym projektem w sposób odpowiedzialny i poważny, 
a nie w sposób polityczny. 

- Szczególnie apeluję do parlamentarzystów Zjedno-
czonej Prawicy. Ten projekt powinien być bardzo waż-
nym elementem Polskiego Ładu, a tak się nie stało – mó-
wił Duda.

Przypomnijmy, że emerytura stażowa to dodatkowa, 
nowa możliwość przejścia na emeryturę bez względu na 
wiek po wykazaniu się okresem ubezpieczeniowym – 
40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Oznacza to, że 
jeśli w tym czasie wpłaciło się składki pozwalające na wy-
płatę co najmniej minimalnej emerytury, każdy będzie 
miał prawo dokonać wyboru, czy chce dalej pracować, 
czy zakończyć swoją aktywność i dzięki wypracowanemu 
przez lata kapitałowi przejść na zasłużony odpoczynek. 
Bo emerytura stażowa będzie prawem, a nie obowiąz-
kiem.

Jak wypadła akcja w naszym regionie? Niestety – bez 
szału. Na ponad 18 tys. członków związku, zebraliśmy 

8353 podpisy. W akcję zaangażowało się 41,3%  organi-
zacji, czyli ponad połowa nie podjęła aktywności. Prze-
wodniczący Zarządu Regionu - Mieczysław Jurek, mówi 
wprost: - Być może niektórzy powinni przemyśleć swoją 
postawę. Działalność w związku zawodowym oznacza 
zaangażowanie na rzecz pracowników. Nie wolno być 
biernym i nie włączać się w nasze akcje.

Najwięcej podpisów spłynęło z Podregionu Stargard - 
1343 oraz od MOZ-u przy ZCh Police – 1132. Podregion 
Gryfice zebrał 303 podpisy.

Organizacje, które zasługują na największe wyróż-
nienie to: ENEA – 475 podpisów, Komunikacja Miejska 
– 309, Agryf – 246, Akademia Morska – 188 i Spółki Por-
towe – 166. 

Swoją cegiełkę dołożyli pracownicy biura Zarządu Re-
gionu, którzy uzbierali aż 652 podpisy. Należy pochwalić 
również te organizacje, które uzbierały więcej podpisów 
niż wynosi liczba ich członków. Są to: Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie, TRANS-NET, Żłobki Miejskie, PUM w 
Policach, ZZOZ w Gryficach, Zachodniopomorskie Cen-
trum Onkologii, Akademia Morska, Komunikacja Miej-
ska, Spółki Portowe, Zamek Książąt Pomorskich, PGNiG 
Region Wielkopolska, Wodociągi Zachodniopomorskie, 
ZODR Barzkowice, Zakład Utylizacji Odpadów, POiW 
Choszczno, PPZ Nowamyl, Kuratorium Oświaty, Totaliza-
tor Sportowy, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, 
SM Kolejarz i OT Port Świnoujście. 



13JEDNOŚĆ        5/2021

Spór zbiorowy w ZWIK-u
Nadal napięta sytuacja panuje w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Przypomnij-
my, że w marcu bieżącego roku, pracodawca wypowiedział ze skutkiem na koniec roku kalen-
darzowego układ zbiorowy, obowiązujący dotychczas w szczecińskim ZWiK-u. W związku z tym, 
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w ZWiK Sp. z o.o., w kwietniu wystąpiła o 
niezwłoczne podjęcie rokowań nad treścią nowego układu.

Pomimo tego, pracodawca dopie-
ro 7 września przedstawił swoją pro-
pozycję nowego układu, który zastą-
pić ma dotychczasowy, obowiązujący 
do końca bieżącego roku.

Negocjacje nad treścią nowego 
układu zbiorowego pracy rozpoczęły 
się zaś 7 października. 

Ze względu na krótki czas, jaki 
pracodawca pozostawił na wypraco-
wanie i uzgodnienie z organizacjami 
związkowymi treści nowego układu 
zbiorowego, organizacja zakładowa 
NSZZ „Solidarność” działająca w 
ZWiK wystąpiła z wnioskiem o wy-
cofanie wypowiedzeń zmieniających 
warunki wynagradzania, wręczo-
nych wszystkim pracownikom we 
wrześniu 2021 roku oraz zawarcie 
porozumienia o przedłużenie obo-
wiązywania zasad wynagradzania 
obowiązujących w dotychczasowym 
układzie zbiorowym. Takie poro-
zumienie zabezpieczyłoby sytuację 
pracowników Spółki i dałoby stro-
nom czas na wypracowanie satys-
fakcjonującej treści nowego układu. 
Pracodawca nie zgodził się jednak na 
takie rozwiązanie i utrzymał w mocy 
wypowiedzenia, zmieniające warun-
ki pracy wręczone we wrześniu tego 
roku pracownikom, pomimo faktu, 
że są one niekorzystne dla pracow-

ników. Ponadto, przedstawione pra-
cownikom podstawy wynagradzania 
zostały ustalone bez żadnej podsta-
wy prawnej, która będzie faktycznie 
obowiązywać w Spółce od 1 stycznia 
2022.

Ze względu na duże napięcie i 
trudności w porozumieniu się z pra-
codawcą na przestrzeni ostatnich 
miesięcy, a także ze względu na na-
glący czas, organizacja zakładowa 
NSZZ „Solidarność” w ZWiK Sp. z 
o.o. niezależnie od toczącego się pro-
cesu negocjacji nad nowym układem 
zbiorowym, wystąpiła do pracodaw-
cy z postulatami, które w szczególno-
ści obejmowały takie kwestie, jak: 
• podniesienie ze skutkiem od 1 

października 2021 roku  stawek 
osobistego zaszeregowania wszyst-
kim pracownikom nie mniej niż o 
400 zł; 

• pozostawienie dotychczasowych 
zasad i wysokości nagród jubile-
uszowych i odpraw emerytalno-
-rentowych; 

• zaprzestanie wprowadzania ze-
wnętrznych firm w celu wykony-
wania zadań, które dotychczas wy-
konywali pracownicy spółki oraz 
zwiększenia zatrudnienia w dzia-
łach, w których występują braki 
kadrowe;

• ustalenie wskaźnika przyrostu 
przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia na rok następny w wy-
sokości nie niższej niż wskaźnik 
inflacji +3%; 

• pozostawienie części dodatków, 
np.  za dyżury domowe; 

• podniesienie dodatków za pracę 
przy monitorach ekranowych do 
stawki 400 zł oraz przyznania pra-
wa do tego dodatku dla każdego 
pracownika, który choćby część 
swoich zadań wykonuje przy mo-
nitorach ekranowych; 

• utrzymanie Pracowniczego Pro-
gramu Emerytalnego na dotych-
czasowych zasadach.
Pracodawca nie przystał na żąda-

nia wyrażone przez stronę związko-
wą, co spowodowało wejście przez 
pracodawcę oraz Organizację Zakła-
dową NSZZ „Solidarność” działającą 
w ZWiK w spór zbiorowy. Do dziś 
odbyły się dwa spotkania pomiędzy 
stronami, na których udało się dojść 
do porozumienia między innymi w 
kwestii dodatków za pracę przy mo-
nitorach ekranowych.

Będziemy informować od dal-
szym rozwoju sytuacji w kolejnych 
numerach „Jedności”.

W.K.

Region
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Prawo pracy a pandemia
Pandemia wywołana koronawirusem zmieniła nasze życie, w różnych jego obszarach. Dotychczasowe schematy po-
stępowania odsunęliśmy na bok, ponieważ rzeczywistość wymogła na nas zmiany, zarówno w życiu prywatnym jak i 
zawodowym. Zmianie uległy nie tylko nasze miejsca pracy, ale również sposób w jaki tą pracę w okresie pandemii wy-
konujemy. Covid -10 zmobilizował naszego ustawodawcę do wprowadzenia wielu zmian, w zakresie prawa pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Często zadajemy sobie pytanie w jaki sposób pandemia wpłynęła na nasze prawa i 
obowiązki w relacjach pracownik – pracodawca. Poniżej przedstawiam czytelnikom miesięcznika „Jedność” najczęściej 
(w ostatnim czasie) zadawane pytania przez pracowników i pracodawców inspektorom pracy Okręgowego Inspektora-
tu Pracy w Szczecinie wraz z udzielonymi na te pytania odpowiedziami, licząc na to że przedstawiona w nich tematyka 
będzie cieszyła się zainteresowaniem.
Czy pracodawca może mnie ustnie skierować na pracę 
zdalną i to bez mojej zgody? Mam trudne warunki lo-
kalowe i wykonywanie pracy, w miejscu zamieszkania 
stanowi dla mnie problem.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem 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 zdal-
na może być wykonywana przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub 
dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług 
materialnych. Narzędzia i materiały potrzebne do wyko-
nywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy 
zdalnej zapewnia pracodawca.  Przy wykonywaniu pracy 
zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów 
niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że 
umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji pouf-
nych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym ta-
jemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić praco-
dawcę na szkodę.
 Z przepisu wynika, że wykonywanie pracy zdal-
nej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejęt-
ności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykony-
wania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W związ-
ku z powyższym pracownik, któremu pracodawca polecił 
wykonywanie pracy zdalnej, powinien poinformować 
pracodawcę o trudnych warunkach lokalowych i podjąć 
próbę negocjacji. W przypadku braku porozumienia, or-
ganem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd pra-
cy. Przepisy nie wskazują w sposób jednoznaczny formy 
polecenia pracy zdalnej (ustna czy pisemna), w związku z 
tym forma ustna jest również obowiązująca.

Czy w czasie pracy zdalnej muszę prowadzić ewiden-

cję czasu pracy? Do tej pory zajmowały się tym kadry, 
to chyba ich zadanie?
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem 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, na po-
lecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną 
ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czyn-
ności, uwzględniającą w szczególności opis tych czyn-
ności, a także datę oraz czas ich wykonania. Pracownik 
sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie 
i z częstotliwością określoną w poleceniu. Pracodawca 
może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania 
pracy zdalnej. Tym samym ustawodawca dał możliwość 
pracodawcom, zobowiązania pracowników wykonują-
cych pracę zdalną, do ewidencjonowania wykonywanych 
czynności jw., ale nie zwolnił pracodawców z obowiązku 
ewidencjonowania czasu pracy pracowników pracują-
cych w trybie zdalnym. 

Moja koleżanka z pracy pracuje zdalnie w domu, a 
ja muszę codziennie przychodzić do biura, czy takie 
zróżnicowanie nie jest dyskryminacją?
W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może po-
lecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, 
pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej 
stałego wykonywania. Decyzja w zakresie organizacji pra-
cy pracowników pozostaje w gestii pracodawcy. Należy 
wziąć pod uwagę fakt, że nie każda praca może być wy-
konywana poza zakładem pracy. W związku z powyższym 
pracodawca zlecając części pracowników pracę zdalną i 
jednocześnie odmawiając jej innym, powinien kierować 
się obiektywnymi przesłankami. Jeżeli pracownik uzna, 
że według niego doszło do dyskryminacji, to może skie-
rować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd pracy. Praco-
dawca w trakcie postępowania będzie musiał podać jasne 
i konkretne kryteria, jakimi się kierował przy wprowa-
dzeniu pracy zdalnej tylko dla wybranych pracowników. 
Wielu pracodawców, aby uniknąć sytuacji spornych z pra-
cownikami, a jednocześnie kierując się potrzebą i dobrem 
firmy, na stanowiskach na których jest to możliwe, wpro-
wadza pracę zdalną rotacyjnie (kierując do pracy zdalnej 
na określony czas pewną pracowników). 
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Czy na podstawie obowiązujących aktualnie przepi-
sów, pracodawca może wysłać pracownika na urlop 
wypoczynkowy – nawet jeśli pracownik nie wyraża na 
to zgody i wcale o taki urlop nie wnosił?
Tarcza 4.0 dała pracodawcom uprawnienie, do kierowa-
nia pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe, ale 
z pewnymi ograniczeniami. Zgodnie z art. 15gc ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu za-
grożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszo-
nego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić 
pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez 
uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlo-
pów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez 
pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wy-
miarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki 
urlop wykorzystać.

Z uwagi na trudną sytuację finansową firmy, szukamy 
rozwiązań minimalizujących wydatki, chcemy zawie-
sić działanie ZFŚS – czy jest taka możliwość?
Zgodnie z art. 15ge ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w 
przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów 
gospodarczych, lub istotnego wzrostu obciążenia fundu-
szu wynagrodzeń pracodawca może zawiesić obowiązki: 
tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawo-
wego, wypłaty świadczeń urlopowych.
Jeżeli u pracodawcy, działają organizacje związkowe re-
prezentatywne, 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 związ-
kowymi.

Czy w okresie pandemii i utrudnionego dostępu do 
opieki medycznej pracownicy muszą wykonywać 
okresowe lub wstępne badania lekarskie?  
Profilaktyczne badania lekarskie okresowe zostały zawie-
szone - taki stan trwa od marca 2020 r., wprowadzony na 
podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z 
jej art.12a i 31m, wynika również, że wszystkie orzeczenia 
lekarskie, które po 7 marca 2020 r. straciłyby normalnie 
ważność, dalej obowiązują. Są one ważne do 180 dni od 
dnia odwołania stanu epidemii. W związku z powyższym 
– jeżeli stan epidemii zostanie anulowany, to pracodawcy 
mają 180 dni, aby uaktualnić takie badania zatrudnionym 
pracownikom. W przypadku badań kontrolnych (dotyczą 
osób, które wracają do pracy po co najmniej 30 dniowej 

nieobecności spowodowanej chorobą), to obowiązek ich 
wykonywania został utrzymany. 
W przypadku braku dostępności do lekarza medycy-
ny pracy uprawnionego do przeprowadzenia badania 
wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przepro-
wadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny 
lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego leka-
rza ma charakter tymczasowy i traci moc po upływie 180 
dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, 
w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, 
albo od dnia odwołania stanu epidemii. Orzeczenie lekar-
skie wydane przez innego lekarza włącza się do akt oso-
bowych pracownika.

Pracodawca nie wydał mi świadectwa pracy, nie wy-
płacił ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypo-
czynkowy, a do tego wszystkiego nie odbiera ode 
mnie telefonów i nie odpowiada na maile, co mam w 
tej sytuacji zrobić?
W przypadku naruszenia przez pracodawcę przepisów 
prawa pracy (np. niewydania świadectwa pracy, niewy-
płacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy) pracownikowi służy prawo wnie-
sienia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Skarga na 
działalność pracodawcy może zostać złożona w tradycyj-
nej formie pisemnej lub elektronicznej. Korespondencję 
należy kierować zgodnie z właściwością do okręgowego 
inspektoratu pracy lub oddziału okręgowego inspektora-
tu pracy właściwego do rozpatrzenia sprawy ze względu 
na siedzibę pracodawcy (szczegółowa informacja o  sie-
dzibach okręgowych inspektoratów pracy znajduje się na 
stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: www.
pip.gov.pl). 
W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa 
pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do 
sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wy-
dania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie istnieje, 
albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu po-
wództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świa-
dectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje 
prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia 
uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.
Pracownikowi przysługuje także roszczenie o naprawie-
nie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek nie-
wydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadec-
twa pracy. Omawiane świadczenie przysługuje w wysoko-
ści wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego 
powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Analogicznie 
pracownik może wystąpić z roszczeniem do sądu o wy-
płatę należnego ekwiwalentu pieniężnego za niewyko-
rzystany urlop wypoczynkowy. Organem właściwym do 
rozstrzygania w sprawie jest sąd pracy. 

Iwona Lelo-Kędzierska
Nadinspektor 

Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Szczecinie
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Składka związkowa do odliczenia
Dzięki „Solidarności” będzie możliwość odliczenia składek związkowych od podatku dochodowego. To bardzo ważny 
krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt 
finansowy dla każdego pracownika – przekazał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Nareszcie oczekiwana przez związkowców od 30 
lat zmiana ustawy o podatku dochodowym stała się 
faktem. Dzięki „Solidarności” będzie możliwość odli-
czenia składek związkowych od podatku dochodowego. 
To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia dialogu 
społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, 
jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego pracownika 
– podkreślił szef „Solidarności”.

– Jeżeli będzie można odliczyć tę składkę, to z pewno-
ścią część pracowników będzie chętniej przystępowała 
do związków zawodowych, a to przecież wzmocni dialog 
społeczny – wyjaśnił Piotr Duda.

Przewodniczący „S” zwrócił uwagę, że zmiana ustawy 
o podatku dochodowym przywróci równowagę między 
związkiem pracodawców a związkami zawodowymi. 

– Do tej pory tej równowagi brakowało. Pracodawcy mo-
gli sobie składki na swoje konfederacje przekazywać z 
kosztów zakładu pracy, a składki związkowe musieliśmy 
przekazywać po opłaconym przez nas podatku – zazna-
czył.

www.solidarnosc.org

Bony aż do 
grudnia

Informujemy, że w związku z bardzo dużym zaintere-
sowaniem pobytami w Willi Hyrny w Bukownie Ta-
trzańskiej przedłużona zostaje możliwość rezerwacji z 
wykorzystaniem bonu na 200 zł do 22.12.2021.
Szczegóły dotyczące rezerwacji:
– pobyty minimum 4 noce tylko ze śniadaniami,
– oferta jest ważna do 22.12.2021r.,
– kameralna, drewniana willa z widokiem na Tatry,
– blisko szlaków tatrzańskich, wyciągów narciarskich i 
Term Bukovina.
Przypominamy, że ważność bonów kończy się 22 grud-
nia 2021. Zostało coraz mniej czasu na rezerwację…
Oferta bożonarodzeniowa i sylwestrowa to oferty spe-
cjalne – nie łączą się z bonem.
Rezerwacji z użyciem bonu można dokonać:

•	 telefonicznie +48 18 201 27 63,
•	 poprzez e-mail: solidarnosc@doms.com.pl 
•	 bezpośrednio on-line na stronie interneto-

wej: https://willahyrny.pl/rezerwacje/
Przypominamy, że pozostałe ośrodki w których można 
zrealizować bon do końca grudnia to: 
- Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy ZIEMOWIT 
w Jarnołtówku 
- Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy Savoy w 
Spale 
- Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy HYRNY w 
Zakopanem 
- Willa Sienkiewiczówka w Zakopanem.
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Dwa projekty stowarzyszenia
Stowarzyszenie ,,Solidarni Razem” działające przy Zarządzie Regionu NSZZ ,,Solidarność” 
Pomorza Zachodniego realizuje aktualnie projekty skierowane do młodzieży.

Pierwszy to ,,Lekcja Solidarność 
2021”, współfinansowany przez Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki, w ra-
mach programu wspierania rozwo-
ju uczniów wybitnie uzdolnionych. 
Projekt obejmuje cykl zajęć stacjo-
narnych i zdalnych na terenie wo-

jewództw: zachodniopomorskiego, 
lubuskiego i dolnośląskiego. Uczest-
niczy w nim  dziewięćdziesięcioro 
uczniów. Uczestnicy projektu po-
znają historię NSZZ ,,Solidarność”, 
uczestniczą w warsztatach tereno-
wych,  wizytach studyjnych  spotka-
niach ze świadkami historii, lekcjach 
muzealnych i laboratoriach. 

Drugi to ,,Portal edukacyjny 
e-Polska Szkoła” , kolejna edycja pro-
jektu współfinansowanego z środków 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
w ramach pomocy Polonii i Polakom 
za granicą. W programie udział biorą 
uczniowie z polskich szkół na Wileń-
szczyźnie z Gimnazjum im. Longina 
Komołowskiego w Połukniu, Gim-

nazjum im. Henryka Sienkiewicza 
w Landwarowie, Gimnazjum w Tro-
kach oraz Szkoły Podstawowej im. 
Andrzeja Stelmachowskiego w Sta-
rych Trokach. Aktualnie uczniowie 
biorą udział w cyklu warsztatów upo-
wszechniających rezultaty projektu. 
Projekt cieszy się dużym zaintereso-
waniem, o czym świadczy liczba 400 
uczestników.

Oba projekty są współfinansowa-
ne przez Zarząd Regionu NSZZ ,,So-
lidarność” Pomorza Zachodniego, 
Stowarzyszenie ,,Solidarni Razem” i 
objęte są opieką merytoryczną Insty-
tutu Kształcenia Ustawicznego dzia-
łającego przy Zarządzie Regionu.

S.Z.
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Monitoring w miejscu pracy
Pracodawcy maja prawo do prowadzenia monitoringu w zakładach pracy, jednak 
zasady stosowania kamer w zakładzie powinny być ustalane z działającymi  u nich 
organizacjami związkowymi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozpo-
rządzenia RODO cel wprowadzenia 
monitoringu powinien być konkret-
ny, wyraźny i prawnie uzasadniony. 
Zgodnie zaś z art.  222 Kodeksu pracy 
pracodawca może wprowadzić szcze-
gólny nadzór nad terenem zakładu 
pracy lub terenem wokół zakładu 
pracy w postaci środków technicz-
nych umożliwiających rejestrację 
obrazu, czyli monitoring jeżeli jest 
to niezbędne do zapewnienia bezpie-
czeństwa pracowników lub ochrony 
mienia lub kontroli produkcji lub 
zachowania w tajemnicy informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę.

Na gruncie przepisów można 
zatem wskazać konkretne cele, dla 
których pracodawca może stosować 
monitoring, są to: bezpieczeństwo 
pracowników, ochrona mienia, kon-
trola produkcji oraz zachowanie w 
tajemnicy informacji, których ujaw-
nienie mogłoby narazić pracodaw-
cę na szkodę. Pracodawca nie może 
stosować monitoringu do innych ce-
lów niż wymienione, takich jak np. 
kontrola zachowania pracowników w 
miejscu pracy, weryfikacja efektyw-
ności czy tworzenie ewidencji czasu.

Co ważne, monitoring nie może 
obejmować pomieszczeń udostęp-
nianych zakładowej organizacji 
związkowej. Monitoring nie obejmu-
je również pomieszczeń sanitarnych, 
szatni, stołówek oraz palarni, chyba 
że stosowanie monitoringu w tych 
pomieszczeniach jest rzeczywiście 
niezbędne do realizacji celów wpro-
wadzenia monitoringu i nie naruszy 
to godności oraz innych dóbr osobi-

stych pracownika. Należy podkreślić, 
że monitoring pomieszczeń sanitar-
nych wymaga uzyskania uprzedniej 
zgody zakładowej organizacji związ-
kowej.

Nagrania obrazu pracodawca 
przetwarza wyłącznie do celów, dla 
których zostały zebrane, i przecho-
wuje przez okres nieprzekraczający 3 
miesięcy od dnia nagrania, chyba że 
stanowią one dowód w postępowa-
niu prowadzonym na podstawie pra-
wa lub pracodawca powziął wiado-
mość, iż mogą one stanowić dowód 
w postępowaniu. W taki przypadku 
termin ulega przedłużeniu. Po upły-
wie terminu pracodawca jest zobo-
wiązany zniszczyć przechowywane 
nagrania.

W przypadku wprowadzenia mo-
nitoringu pracodawca ma obowiązek 
oznaczenia pomieszczeń oraz terenu 
monitorowanego w sposób widoczny 
i czytelny, za pomocą odpowiednich 
znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, 
nie później niż jeden dzień przed 
jego uruchomieniem.

Cele, zakres oraz sposób zasto-
sowania monitoringu ustala się w 
układzie zbiorowym pracy lub w 
regulaminie pracy. Co za tym idzie 
pracodawca jest zobowiązany podjąć 
konsultacje w zakresie zasad wpro-
wadzanego monitoringu z organi-
zacjami związkowymi działającymi 
w zakładzie pracy, a zapisy te jako 
integralna część układu zbiorowego 
bądź regulaminu pracy, powinny być 
wprowadzane w tym samym trybie 
co te akty prawne. Wyjątkiem od tej 
zasady jest sytuacja, gdy pracodawca 
nie jest objęty układem zbiorowym 

pracy lub nie jest obowiązany do 
ustalenia regulaminu pracy.

Pracodawca informuje pracowni-
ków o wprowadzeniu monitoringu, w 
sposób przyjęty u danego pracodaw-
cy, nie później niż 2 tygodnie przed 
jego uruchomieniem, jednocześnie 
każdy pracownik  przed dopuszcze-
niem do pracy powinien otrzymać na 
piśmie informacje w tym zakresie.

W ramach dozwolonego nadzoru 
ze strony pracodawcy należy rów-
nież wskazać monitoring służbowej 
poczty elektronicznej pracowników. 
Wprowadzenie takiej  formy nadzoru 
jest dopuszczalne jeżeli jest to nie-
zbędne do zapewnienia organizacji 
pracy umożliwiającej pełne wykorzy-
stanie czasu pracy oraz właściwego 
użytkowania udostępnionych pra-
cownikowi narzędzi pracy i tylko  w 
tym celu i zakresie może być prowa-
dzona. Jednocześnie w zakresie zasad 
prowadzenia tej formy nadzoru za-
stosowanie mają odpowiednio prze-
pisy dotyczące nadzoru przy użyciu 
środków technicznych umożliwiają-
cych rejestrację obrazu  Monitoring 
poczty elektronicznej nie może przy 
tym naruszać tajemnicy korespon-
dencji oraz innych dóbr osobistych 
pracownika. 

Wiktor Krukowski
Prawnik Zarządu Regionu
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Poszukiwane eksponaty
Na czterdziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 13 grudnia 
2021 roku, planowane jest otwarcie wystawy, poświęconej Poczcie Podziemnej, 
realizowanej przez działaczy „Solidarności”. Ekspozycja ma być prezentowana w 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

- Wystawa będzie częścią większego cyklu wydarzeń, organizowanych przez Ko-
misję Krajową, czyli mszy świętej i poświęcenia tablicy ku czci internowanych w 
stanie wojennym. Chcemy przypomnieć, że w tym okresie działała Poczta Pod-
ziemna, że nasi działacze wytwarzali znaczki, koperty, stemple, datowniki itp. 
Poszukujemy tych ludzi, licząc na ich zbiory – mówi Ryszard Rusiłowicz, pomy-
słodawca.

Osoby, które mogłyby wypożyczyć swoje zbiory na wystawę,  
proszone są o kontakt z Zarządem Regionu  

tel. 91 422 74 22,  
mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl).



20 JEDNOŚĆ      5/2021


