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PROTEST

Budżetówka żąda podwyżek
„Nie ma zgody na płacę minimalną”, „Szanując naszą pracę, dajcie godne płace”, „Z niewolnika 
nie ma pracownika”, „Żądamy większych płac” – takie transparenty przynieśli ze sobą pracownicy 
miejskiej budżetówki na pikietę pod Urzędem Miasta w Szczecinie, zorganizowaną przez NSZZ 
„Solidarność”.

Około trzysta osób przyszło za-
protestować przeciwko proponowa-
nym przez prezydenta podwyżkom 
dla jednostek, prowadzonych przez 
Miasto Szczecin. Przypomnijmy: to 
210 zł brutto od 2022 roku i 140 zł 
brutto od 2023 roku, przy założeniu 
braku regulacji w kolejnym roku.

Termin pikiety był nieprzypadko-
wy- 23 listopada odbywała się sesja 
Rady Miasta. Ze względu na zaraże-
nia covidem kilkorga radnych, sesję 
jednak zdecydowano się przenieść do 
trybu zdalnego.

Pod urząd przyszli pracownicy i 
związkowcy m.in. z dps-ów, Centrum 
Opieki nad Dzieckiem, ZBiLK-u, Po-
wiatowego Urzędu Pracy, MOPR-u, 
Urzędu Miasta, Żłobków Miejskich 
czy Straży Miejskiej.

– Około 2,5 tysiąca osób podle-
głych szczecińskiemu magistratowi 
zarabia najniższą krajową, czyli nie-
spełna 3 tysiące brutto. Takiej sytuacji 
nigdy nie było. To prawie połowa 

pracowników tych jednostek. Nie zga-
dzamy się, aby dalej spłaszczać płace. 
Będziemy protestować przeciwko 
takiej polityce, bo nie możemy sobie 
pozwolić, by za chwilę większość pra-
cowników sfery budżetowej zarabiała 
najniższą krajową. Nie wdajemy się 
w dyskusję polityczną. Okres, który 
upłynął od ostatniej podwyżki dla 
pracowników jednostek miejskich 
oraz wysokość inflacji sprawiły, że 
mamy sytuację, w której deficyt dla 
pensji w wysokości 3000 złotych 

wynosi około 520 złotych. Mając na 
uwadze to, iż na części stanowisk 
pracownicy zarabiają więcej niż 3000 
złotych, to ich niedobór inflacyjny 
się zwiększa. Zatem by to wyzerować, 
kwota regulacji powinna być wyższa 
niż 500 złotych. Prezydent mówił, iż 
rozumie racje pracowników i jest mu 
przykro, ale miasta nie stać na takie 
wydatek. Nie zgadzamy się na to, że 
im dłuższa kadencja, tym grubsza 
skóra i mniej empatii. Nie ma takiej 
zgody panie prezydencie – mówił 

Mieczysław Jurek, przewodniczący 
Zarządu Regionu, przypominając, że 
strona społeczna zaproponowała pod-
wyżkę o tysiąc złotych brutto średnio 
na etat.

- Dobrze, że jesteśmy tu razem, 
pokazując naszą determinację – mó-
wił Przemysław Mazur, przewodni-
czący organizacji związkowej przy 
Straży Miejskiej w Szczecinie. Mariola 
Stąsiek, przewodnicząca organizacji 
przy Żłobkach Miejskich dodawała: - 
Wszyscy potrzebujemy nowych chod-
ników w mieście. Ale nie możemy 
po tych nowych chodnikach chodzić 
głodni. Najpierw dbajmy o ludzi, póź-
niej o drogi!

Uczestnicy protestu wystosowali 
petycję do prezydenta Piotra Krzyst-
ka, żądając realnych podwyżek. 
Wyrażano też nadzieję powrotu do 
negocjacji i zawarcia satysfakcjonu-
jącego porozumienia. Jeśli do tego 
nie dojdzie, pracownicy miejskiej 
budżetówki nie wykluczyli kolejnych 
protestów.
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Przemówienie  
na sesji  
Rady Miasta

W dniu pikiety miejskiej budżetówki pod Urzędem 
Miasta w Szczecinie, przewodniczący Zarządu Regionu 
– Mieczysław Jurek wygłosił przemówienie przed Radą 
Miasta Szczecin. Poniżej zamieszczamy jego pełną treść: 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo 
Radni,

poprosiłem o możliwość zabrania głosu podczas dzi-
siejszej sesji Rady Miasta, by przedstawić Państwu i 
mieszkańcom Szczecina informację o stanie negocjacji, 
dotyczących regulacji płac w miejskich jednostkach bu-
dżetowych.

W 2015 roku, uchwałą Rady Miasta, prezydent został 
zobowiązany do corocznych negocjacji regulacji wyna-
grodzeń dla pracowników miejskich jednostek budże-
towych. W tym samym roku, „Solidarność” poprosiła o 
zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, 
aby było tę sytuację łatwiej rozwiązać.  Niestety, choć 
miasto podjęło rozmowy, to pozostają one w zawiesze-
niu, bo miasto jedynie pozoruje zainteresowanie tema-
tem.

NSZZ „Solidarność” pozytywnie zareagowała na pismo z 
propozycją rozmów od Sekretarza Miasta, pana Ryszar-
da Słoki. Ustaliliśmy wspólnie, że punktem wyjścia do 
negocjacji będzie wykaz wynagrodzeń na poszczegól-
nych stanowiskach we wszystkich miejskich jednostkach 

budżetowych, wyłączając spółki miejskie i nauczycieli 
objętych Kartą Nauczyciela.

 Przygotowanie tych materiałów zajęło kilka tygodni, po 
których przedstawiciele organizacji NSZZ „Solidarność” 
z jednostek miejskich spotkały się z panem sekreta-
rzem i panią skarbnik. Przedstawiliśmy wówczas swoje 
oczekiwania: 1000 złotych brutto miesięcznie podwyżki 
na etat. Usłyszeliśmy w odpowiedzi, że regulacja w tej 
wysokości oznacza dla miasta wydatek 108 milionów 
złotych, których w budżecie nie ma. Miasto ze swojej 
strony zaproponowało 200 złotych brutto. Poprosili-
śmy o tydzień czasu na konsultacje w zakładach pracy i 
ewentualne przeliczenia budżetu w mieście, pozwalają-
ce na zwiększenie proponowanej przez miasto kwoty na 
regulacje.

Podczas kolejnego spotkania, pan sekretarz złożył nam 
propozycję 350 złotych brutto, rozłożone na dwa lata, 
twierdząc, że taka propozycja jest dla miasta ryzykow-
na, ze względu na brak wiedzy na temat przyszłych 
wpływów do budżetu i wysokości inflacji. Tę propozycję 
związkowcy odrzucili.

Chcę powiedzieć, że okres, który upłynął od ostatniej 
podwyżki dla pracowników jednostek miejskich oraz 
wysokość inflacji sprawiły, że mamy sytuację, w której 
deficyt dla pensji w wysokości 3000 złotych wynosi 
około 520 złotych. Mając na uwadze to, że na części 
stanowisk pracownicy zarabiają więcej niż 3000 złotych, 
to ich niedobór inflacyjny się zwiększa, zatem, by to 
wyzerować, kwota regulacji powinna być wyższa niż 500 
złotych.

Chcę zauważyć, od stycznia pensja minimalna wzrasta 
z 2800 złotych do 3010 złotych. Pani Skarbnik Miasta 
twierdzi, że na wyrównania do wysokości pensji mi-
nimalnej miasto musi wydać 7 milionów 700 tysięcy 
złotych. Taki stan rzeczy świadczy o tym, że polityka 
prezydenta miasta prowadzi do spłaszczenia płac. Jesz-
cze niedawno, tylko około dziesięcioro  pracowników w 
miejskich jednostkach budżetowych nie osiągało płacy 
minimalnej – dziś ich liczna drastycznie wzrosła i tylko 
dzięki zwiększeniu najniższej krajowej mogą oni liczyć 
na jakąkolwiek podwyżkę. Przedłużające się negocjacje 
w ZWiK-u również świadczą o tym, że miasto nie chce 
osiągnąć globalnego porozumienia w wynagradzaniu 
pracowników.

Dlatego dziś protestujemy przeciwko takiej polityce. 
Liczymy, że staną państwo po stronie  pracowników i 
podwyższą kwoty zapisane w budżecie na podwyżki 
do realnego poziomu. Chciałem też powiedzieć, panie 
prezydencie, że poziom pana empatii jest odwrotnie 
proporcjonalny do długości pana kadencji.
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Petycje, pikiety i podsumowania
Od przyjęcia stanowiska w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią rozpoczęło się listopadowe 
posiedzenie Zarządu Regionu. 

W jednogłośnie przyjętym do-
kumencie, czytamy m.in.:  „Zarząd 
Regionu NSZZ „Solidarność” Po-
morza Zachodniego serdecznie dzię-
kuje żołnierzom Wojska Polskiego, 
funkcjonariuszom Straży Granicz-
nej, Straży Pożarnej i Policji za zaan-
gażowanie i poświecenie w obronie 
wschodniej granicy Rzeczypospolitej 
Polskiej. Próby wywołania destabi-
lizacji poprzez haniebne działania 
białoruskiego dyktatora, wykorzy-
stującego migrantów, prowadzonych 
pod lufami karabinów do granicy 
z Polską, wymagają jednoznaczne-
go napiętnowania. Apelujemy do 
wszystkich Polaków, wszystkich or-
ganizacji społecznych, politycznych i 
zawodowych o wsparcie i solidarność 
z naszymi żołnierzami i funkcjona-
riuszami”.

Drugim punktem spotkania, pro-
wadzonego w formie hybrydowej 
była informacja z posiedzenia Ko-
misji Krajowej. Tu przewodniczący 
Mieczysław Jurek opowiedział o pro-
blemach w jeleniogórskim Zarządzie 
Regionu, gdzie pilnego rozwiązania 
wymagają sprawy finansowe, oraz o 
napiętej sytuacji w Krajowym Sekre-
tariacie Oświaty i Wychowania.

- Jak się okazało, od dwóch lat rząd 
nie realizuje podpisanego z oświato-
wą „Solidarnością” porozumienia o 
podwyżkach dla nauczycieli. Nie by-

liśmy świadomi tej sytuacji, nikt Ko-
misji Krajowej o tym fakcie nie po-
informował. Problem nabrzmiewa, 
część Sekretariatu ma inne zdanie 
niż przewodniczący Ryszard Proksa i 
chce podjąć wspólny protest z inny-
mi centralami związkowymi, w tym 
ze Związkiem Nauczycielstwa Pol-
skiego. Przypominam, że zgodnie ze 
statutem NSZZ „Solidarność”, takie 
działania na tym szczeblu są niedo-
zwolone – mówił Mieczysław Jurek, 
przewodniczący ZR. 

M. Jurek poinformował też, że 
nasz region uplasował się na 10 
miejscu pod względem liczby pod-
pisów, zebranych pod obywatelskim 
projektem ustawy o emeryturach 
stażowych. W całym kraju udało się 

zebrać ponad 200 tysięcy podpisów, 
u nas – 8303 podpisy. Najwięcej za-
pełnionych list dostarczyli: Podre-
gion Stargard oraz organizacje przy 
ENEA, ZCH Police, Cargotabor i 
Komunikacji Miejskiej. Przewodni-
czący z tych jednostek odebrali upo-
minki i dyplomy z podziękowaniem 
za zaangażowanie w akcję. 

W kolejnym punkcie, przewod-
niczący podsumował manifestację w 
obronie kopalni Turów w Luksem-
burgu.

- Komisja Krajowa zdecydowała, 
że pojedzie sto autokarów, których 
koszt pokryty zostanie ze środków 
Krajowego Funduszu Strajkowego. 
Podjęto również decyzję, że nie bę-
dzie refundacji kosztów prowiantu. 
Zaczynają już spływać pierwsze fak-
tury, rozliczamy je na bieżąco. My 
tu w regionie planowaliśmy wysłać 
dwa autokary, zaproponowaliśmy 
też pomoc kolegom z Koszalina, 
Gorzowa i Zielonej Góry, gdyby nie 
byli w stanie ubierać sami swoich 
grup. Niestety, mimo sporej liczby 
chętnych, po weryfikacji paszportów 
covidowych, musieliśmy część osób 
odrzucić. Skutkiem tego, wysłaliśmy 
jeden autokar. Sama manifestacja 
została zorganizowana nieudolnie, 
nie zapewniono nikogo, kto odebrał-
by petycje – ani pod TSUE, ani pod 
czeską ambasadą, nie zadbano nawet 
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o dobre nagłośnienie. Pozytyw jest 
taki jedynie, że nie byliśmy bierni – 
opowiadał przewodniczący Zarządu 
Regionu. 

Następnie, członkowie Zarządu 
Regionu podsumowali odsłonięcie 
pomnika błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki przy koście-
le świętego Stanisława Kostki w 
Szczecinie. Wszyscy zgodzili się, że 
uroczystości wypadły godnie a ich 
program został zrealizowany. Kosz-
ty pomnika udało się pokryć dzięki 
napisanym projektom o dofinanso-
wanie, a podsumowująca wydarzenie 
konferencja naukowa w IPN, połą-
czona z oficjalnym podziękowaniem 
darczyńcom i osobom szczególnie 
zaangażowanym, w interesujący spo-
sób domknęła całość. Przewodniczą-
cy Mieczysław Jurek i jego zastępca 
Dariusz Mądraszewski przekazali w 
tym miejscu posiedzenia Zarządu 
Regionu, na ręce Krzysztofa Zieliń-
skiego – przewodniczącego MOZ 
przy ZCH Police, miniaturę pomnika 
patrona „Solidarności” za współpra-
cę przy działaniach na rzecz powsta-
nia monumentu.

-Naszym kolejnym krokiem bę-
dzie odsłonięcie pomnika śruby 
okrętowej ze statku m/s „Solidar-
ność”, upamiętniającego wydarzenia 
Stycznia 1971 roku. Ma na nim być 
tabliczka z napisem „Żądamy wol-
nych związków zawodów”, odwołu-
jąca się do postulatu strajkujących 

wówczas robotników. Śruba stanie 
przed Urzędem Wojewódzkim, obec-
nie trwają jeszcze ostatnie procedury 
urzędowe. Gdy zostaną dopełnione, 
będziemy mogli przygotować się do 
uroczystego odsłonięcia – poinfor-
mował przewodniczący członków 
ZR.

Ostatnim tematem, poruszonym 
podczas spotkania, była sytuacja w 
miejskiej budżetówce. 

-Rozmowy, które toczyliśmy 
z  przez sekretarzem i skarbnicz-
ką miasta, zakończyły się fiaskiem. 
Strona społeczna zażądała tysiąca 
złotych brutto podwyżki wynagro-
dzenia, oni zaoferowali 350 złotych, 
rozłożone na dwa lata. Gdyby nie 
dwustuzłotowy wzrost minimalne-
go wynagrodzenia- z 2800 na 3010 

złotych, nie dowiedzielibyśmy się, 
jak wielka jest grupa pracowników, 
którym miasto płaci najniższą kra-
jową. Jeśli w budżecie planuje się na 
wyrównanie płac do minimalnej aż 
siedem milionów siedemset tysięcy 
złotych, to wyliczenia wskazują, że 
na skraju ubóstwa znalazło się dwa i 
pół tysiąca ludzi, dla których miasto 
jest pracodawcą. To niemal połowa 
wszystkich zatrudnionych w jednost-
kach budżetowych Szczecina – poin-
formował M. Jurek.

Alicja Pawluczuk, przewodniczą-
ca organizacji związkowej przy Miej-
skim Ośrodku Pomocy Rodzinie, 
dodała, że wzburzenie w jej zakładzie 
pracy jest tak duże, że pracownicy 
masowo idą na zwolnienia i urlo-
py:  - Pracowaliśmy w pandemii, bez 
żadnych dodatków, stykaliśmy się 
z ludźmi chorymi, narażając swoje 
zdrowie i życie.  Dość już mamy za-
robków, które ledwie wystarczają na 
przeżycie. Napięcie jest ogromne, bo 
coraz częściej się zdarza, że naszym 
podopiecznym wypłacamy zasiłki, 
które są wyższe od naszych poborów.

Po apelu o wsparcie pracowników 
komunalnych podczas ich pikiety 
podczas Urzędem Miasta, przewod-
niczący Mieczysław Jurek powie-
dział, że kolejnymi krokami będą 
spory zbiorowe, mediacje i dwugo-
dzinne strajki.
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„Zorganizowani mają lepiej”  
– relacja ze sporu zbiorowego w HKScan Poland Sp. z o.o.

Jak głosi hasło umieszczane na 
ulotkach naszego związku zawodowego: 
„Zorganizowani mają lepiej”. Mobiliza-
cja i gotowość do podjęcia „związkowej 
walki” znacznie zwiększają szanse na wy-
pracowanie z pracodawcą porozumień 
korzystnych dla pracowników, czego naj-
lepszym przykładem jest Spór zbiorowy, 
który do niedawna toczył się w HK Scan 
Poland Sp. z o.o.. Jako prawnik Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego, miałem przyjemność brać 
udział w tym sporze, w roli głównego 
negocjatora ze strony związku zawodo-
wego.

Choć nieformalne rozmowy w spół-
ce na temat podniesienia wynagrodzeń 
trwały od paru miesięcy, nie przynosiły 
one żadnych pozytywnych rozwiązań. 
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” w HKScan Poland Sp. z o.o. 5 lipca 
2021 r., w związku z brakiem woli pra-
codawcy do wprowadzenia podwyżek, 
wystąpiła do pracodawcy o zwiększenie 
wynagrodzeń zasadniczych wszystkich 
pracowników o 320 zł brutto z wyrówna-
niem od dnia 1 czerwca 2021 roku. Pra-
codawca, w odpowiedzi na pismo, zapro-
ponował spotkanie, na którym przekazał 
przedstawicielom związków zawodo-
wych, że gotów jest dokonać podwyżek 
w wysokości jedynie 147 zł, przy czym 
podwyżka w tej wysokości miała doty-
czyć jedynie pracowników na stanowi-
skach robotniczych. Na taką propozycję 
nie mogli zgodzić się związkowcy. Wo-
bec powyższego, wystąpili o informacje o 
sytuacji finansowej pracodawcy i przeko-
nani o tym, że pracodawca po dalszych 
przeliczeniach zaproponuje wyższą kwo-
tę, ustalili termin kolejnego spotkania w 
ramach rokowań.

Pomiędzy spotkaniami, Organizacja 
Zakładowa nie próżnowała, starając się 
porozmawiać z każdym z pracowników 
odnośnie oczekiwań finansowych. Po-
nadto skontaktowała się ze związkami 
zawodowymi z Finlandii działającymi w 
innej spółce należącej do międzynarodo-
wej korporacji. Z analizy otrzymanych 
od pracodawcy dokumentów wynikało 
zaś, że spółka co roku przynosi kilku-
milionowe zyski. NSZZ „Solidarność” 
wystąpiła również do Prezesa HKScan 

o zwiększenie budżetu na podwyżki dla 
pracowników zatrudnionych w Polsce.

Przed kolejnym spotkaniem okazało 
się, że mimo trwających rokowań, praco-
dawca jednostronnie dokonał podwyżek 
wśród pracowników biurowych w wyso-
kości 357 zł., czym jednocześnie uszczu-
plił budżet na podwyżki dla pozostałych 
zatrudnionych. Jednocześnie pracodaw-
ca nie wykazywał choćby najmniejszej 
woli do zwiększenia wysokości podwy-
żek dla pozostałych pracowników. Takie 
działanie pracodawcy spowodowało, że 
kolejne spotkanie w ramach rokowań 
było burzliwe i zakończyło się zerwa-
niem rozmów w tej fazie sporu zbioro-
wego i przejście do etapu mediacji.

Po tym spotkaniu strona społeczna 
zaproponowała mediatora, na którego 
zgodził się pracodawca. W ramach me-
diacji odbyły się dwa spotkania. Pierwsze 
polegało głównie na wysłuchaniu przez 
panią mediator stanowisk obu stron, 
gdzie najpierw dość długo trwała roz-
mowa z samymi przedstawicielami pra-
codawcy, a następnie strona związkowa, 
bez udziału dyrektora zakładu mogła w 
pełni swobodnie przedstawić swoje racje 
i oczekiwania.

Między obydwoma spotkaniami w 
ramach mediacji minęło ledwie kilka 
dni, w trakcie których jednak związek 
zawodowy nie próżnował i zorganizo-
wał akcje protestacyjną, polegającą na 
oflagowaniu całego zakładu pracy. Każdy 
kto w dniu drugiego spotkania media-
cyjnego odwiedził HKScan Poland Sp. 
z o.o. nie mógł nie zauważyć, że NSZZ 
„Solidarność” wraz z pracownikami pro-

testuje i domaga się lepszych wynagro-
dzeń. W międzyczasie przeprowadzone 
były kolejne rozmowy z pracownikami, 
by w sposób nieformalny ustalić jak duże 
będzie poparcie dla ewentualnej akcji 
strajkowej, z czego wynikało, że w przy-
padku braku pozytywnych rozwiązań po 
drugim dniu mediacji, będziemy mogli 
przeprowadzić referendum strajkowe 
bez obaw.

Z analizy finansowej dokonanej przez 
panią mediator, wynikało, że zakład pra-
cy stać na większe podwyżki niż pro-
ponował pracodawca. Z tego powodu, 
drugie spotkanie mediacyjne, w pierw-
szej kolejności, polegało na rozmowach 
mediatora ze stronami osobno, podczas 
których obie strony przedstawiały swoje 
propozycje zakończenia sporu. Następ-
nie wypracowano rozwiązanie najko-
rzystniejsze dla pracowników, na które 
przystał pracodawca. W związku z do-
brze przeprowadzonym sporem zbioro-
wym pracownicy, którzy mieli uzyskać 
jedynie 147 zł. podwyżki uzyskali wzrost 
wynagrodzeń zasadniczych aż o 320 zł, 
czyli zgodny z żądaniem związku zawo-
dowego. Organizacja związkowa zgodziła 
się jedynie na to, by wzrost wynagrodzeń 
został dokonany w 4 krokach, w okresie 
od czerwca 2021 r. do maja 2022 r..

Determinacja i gotowość do walki, w 
tym podjęcia akcji strajkowej oraz popar-
cie działań związku zawodowego przez 
pracowników przyniosło wymierny sku-
tek w postaci upragnionych podwyżek. 

Przemysław Zgórzak
Prawnik Zarządu Regionu
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 Region

Obowiązki Organizacji Związkowych
Grudzień to miesiąc, w którym organizacje powinny dopełnić różnych formalności wobec praco-
dawcy, a także Urzędu Skarbowego.

Informacja o liczebności
Organizacje związkowe mają obowiązek składania 

do pracodawcy informacji o liczbie należących do nich 
członków co 6 miesięcy. Najbliższą taką informację pra-
codawca powinien otrzymać do 10 stycznia 2022 roku, 
według stanu na 31 grudnia roku bieżącego. Organizacje, 
które nie spełnią tego obowiązku, do czasu jego wypełnie-
nia stracą uprawnienia zakładowej organizacji związko-
wej. Ta sama sankcja grozi w przypadku, gdy pracodawca 
zgłosi zastrzeżenie co do liczby członków, a związkowcy 
nie wystąpią do sądu o ustalenie ich liczby.

Zakładowa organizacja związkowa jest zobowiąza-
na do składania pracodawcy informacji o liczbie swoich 
członków. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 
stycznia 2019 r. informację taką należy przedstawiać co 6 
miesięcy według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia danego 
roku). Oznacza to, że zakładowa organizacja związkowa 
najbliższe informacje o liczbie członków musi przedsta-
wić odpowiednio do 10 stycznia oraz do 10 lipca 2022 
roku.

Prawidłowa informacja powinna zawierać ogólną 
liczbę członków związku, w tym:

– liczbę członków związku będących pracownikami
– liczbę członków związku będących osobami wyko-

nującymi pracę zarobkową na innej podstawie
niż stosunek pracy (np. umowa–zlecenie, umowa o 

dzieło, samozatrudnienie), świadczących pracę przez co 
najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy.

Liczbę członków podaną w informacji bierze się pod 
uwagę przy ustalaniu uprawnień zakładowej organizacji 
związkowej na najbliższe 6 miesięcy. Zmiany stanu licz-
bowego, które nastąpią w ciągu 6-miesięcznego okresu 
sprawozdawczego, pozostają bez wpływu na te uprawnie-
nia. Tak więc jeśli w tym okresie liczba członków osiągnie 
10 osób lub spadnie poniżej tego progu, to dana organi-
zacja nie nabędzie ani nie utraci uprawnień organizacji 
zakładowej.

Wzór formularza informacji o liczebności można zna-
leźć na stronach internetowych Komisji Krajowej oraz 
Zarządu Regionu NSZZ ‘Solidarność” Pomorza Zachod-
niego. 

Obowiązki wobec  
Urzędu Skarbowego

Każda organizacja związkowa jako odrębna osobą 
prawna, niezależna od Zarządu Regionu, posiada nada-

ny Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przydzielany 
przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy. Z faktem 
tym wiążą się obowiązki ciążące na organizacji, wynika-
jące z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych wszystkie organizacje związkowe posiadające 
osobowość prawną podlegają bowiem obowiązkowi po-
datkowemu co oznacza, że  one są zobowiązane do pro-
wadzenia co najmniej uproszczonej ewidencji rachunko-
wej zgodnej z ustawą o rachunkowości w sposób zapew-
niający ustalenie wysokości dochodu lub ewentualnej 
straty oraz opodatkowania i należnego podatku, a także 
są zobowiązane bez wezwania składać corocznie CIT-8 o 
wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy 
do 31 marca następnego roku.

Sprawozdanie Finansowe organizacja związkowa spo-
rządza w terminie do 3 miesięcy od dnia bilansowego . 
Dniem bilansowym jest co do zasady dzień kończący rok 
obrotowy, tj. 31 grudnia lub dzień zakończenia działal-
ności zakładowej organizacji związkowej. Sprawozdanie 
finansowe jednostki składa się z :

- bilansu, który powinien zawierać aktywa i pasywa 
na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego 
oraz bieżącego roku obrotowego

- rachunku zysków i strat, który obejmuje przychody 
i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok ob-
rotowy

- informacji dodatkowej, która powinna zawierać wy-
jaśnienia nie objęte bilansem i rachunkiem wyników, a 
niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki.

W.K.
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           Region

Święto Niepodległości w Szczecinie
Mszą świętą w katedrze i kwiatami pod pomnikiem 

Józefa Piłsudskiego świętowali szczecinianie rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę.

-Po latach zaborów i krwawo tłumionych powstań za-
błysła nadzieja, o której marzyło kilka pokoleń Polaków- 
mówił prezydent Szczecina – Piotr Krzystek, dodając, że 
chciałby, by w naszym kraju wszyscy traktowani byli tak 
samo dobrze.

Wojewoda Zbigniew Bogucki z kolei podkreślał, że nie-
podległość to polski dom, polska szkoła, polskie uczel-
nie czy polskie urzędy, oraz że w demokracji naturalną 
rzeczą są spory, prowadzone jednak z poszanowaniem 
najwyższych wartości.

Następnie arcybiskup Andrzej Dzięga odmówił mo-
dlitwę, a delegacje polityków, związkowców mundu-
rowych i kombatantów złożyły wiązanki kwiatów pod 
popiersiem marszałka Piłsudskiego. Zarząd Regionu 
reprezentowali przewodniczący Mieczysław Jurek, wi-
ceprzewodniczący Dariusz Mądraszewski i sekretarz 
Grażyna Balicka.

Warsztaty o kapłanie Solidarności
Zarząd Regionu NSZZ ,,Solidarność” Pomorza Za-

chodniego, we współpracy z Instytutem Kształcenia 
Ustawicznego oraz Stowarzyszeniem ,,Solidarni Razem”, 
zrealizował ze środków Fundacji ENEA projekt pn. ,,Ka-
płan Solidarności - ks. Jerzy Popiełuszko”.

Obejmował on stworzenie autorskiego programu 
warsztatów oraz przeprowadzenie zajęć stacjonarnych 
i webinariów dla uczniów szkół polskich i uczniów pol-
skich szkół na Litwie m.in. Gimnazjum im. Longina Ko-
mołowskiego w Połukniu.

Projekt przybliżył uczniom postać księdza Jerzego 
Popiełuszko, nakreślił jego droge życiową oraz przed-
stawił idee którymi kierował się kapłan, jego szczególną 
rolę w najnowszej historii Polski.

Zajęcia odbywały się w szkołach oraz w parafiach np. 
parafii p.w Św.Klary w Dobrej koło Nowogardu, gdzie - 
oprócz nauczycieli - zajęcia poprowadził ksiądz Robert 
Szyszko. W projekcie wzięło udział ponad 200 uczniów.

S.Z.
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Perspektywy i ich brak
Od chaosu komunikacyjnego w 

Szczecinie rozpoczęło się ostatnie 
posiedzenie Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego. Temat wywo-
łany został przez długie remonty, 
utrudniające przejazd przez miasto. 
Dyskutujący wskazywali, że zagra-
nicą wszystkie prace budowlane są 
niedostrzegalne dla mieszkańców, 
bo wytycza się objazdy alternatyw-
nymi ulicami, nie prowokując przy 
tym korków, skutkujących komuni-
kacyjnym paraliżem.

-Rozmawiamy bez negatywnych 
intencji politycznych – zastrzegł wo-
jewoda Zbigniew Bogucki. – Faktem 
jest, że przez miasto ciężko jest się 
przebić, szczególnie w godzinach 
szczytu. Nie powinno się zamykać 
ulic alternatywnych, bo służby nie 
mają jak przejechać na miejsce 
wezwania. Kierowcy, nawet gdyby 
chcieli stworzyć korytarz, to nie 
maja szansy zjechania na pobocze 
ze względu na ogromny tłok. O ile 
wiem, plany remontów ulic, prowa-
dzonych przez miasto, były nega-
tywnie opiniowane przez służby. To 
poważny problem, dotyczący bez-
pieczeństwa mieszkańców miasta. 
Mam, oczywiście świadomość, że 
jest to kwestia perspektywy unijnej, 
w której rozliczenie trzeba przedsta-
wić do roku 2023 i tego, że środki z 
których skorzystano, wpłynęły póź-
niej niż miały.  

Mieczysław Jurek, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Pomorza Zachodniego dodał, 
że jako mieszkaniec remontowanej 
ulicy, dostrzega pozytywy prowa-
dzonych prac w rodzaju wymiany 
wszystkich instalacji, ale nie napawa 
go optymizmem zmniejszenie liczby 
miejsc parkingowych.

- Z ulicy Krzywoustego też wypro-
wadzono parkingi, a w ich miejsce 
posadzono kwiaty i krzaczki. Skutek 
widać gołym okiem: mnóstwo za-
mkniętych lokali usługowych, bo 
ludzie nie mieli do nich jak dojechać 
– mówił przewodniczący ZR.

Prezydent Szczecina – Piotr Krzy-
stek, tłumaczył, że obecny stan jest 

przejściowy i już niedługo korki się 
skończą, a wyremontowane ulice 
ułatwią życie mieszkańcom na lata.

-Mam świadomość faktu utrud-
niania życia  przez korki na ulicach, 
ale już niedługo część inwestycji 
zostanie zakończonych, tak jak za-
kończyła się już przebudowy na uli-
cy Szafera i przy jeziorze Głębokim. 
Od XIX wieku nie było w Szczecinie 
tak szeroko zakrojonych inwestycji. 
Z punktu widzenia racjonalnego 
działania byłoby lepiej rozłożyć je na 
10 lat. Stanęliśmy przed wyborem: 
czy zrezygnować z części zadań, czy 
w pełni wykorzystać korzystną dla 
nas perspektywę unijną. Środki są 
realizowane w okresie siedmiolet-
nim, ale to ładnie brzmiąca teoria. 
W praktyce wygląda to tak jak w 
tym roku: od listopada ma rozpo-
cząć się nowa perspektywa finan-
sowa, a my wciąż nie wiemy, co się 

w niej znajdzie, a to oznacza, że jej 
okres znacząco się skróci. Trzeba 
tez powiedzieć o problemach, z 
którymi borykają się nasze inwesty-
cje – pandemia, inflacja, brak ludzi. 
To wszystko powoduje opóźnienia 
i kłopoty, w rodzaju przejazdu cięż-
kiego transportu przez środek mia-
sta z braku zachodniego obejścia, 
albo poprzez kolej, po nieprzystoso-
wanych torach. 

Po zamknięciu dyskusji o proble-
mach komunikacyjnych w Szczeci-
nie, członkowie WRDS przystąpili do 
wysłuchania informacji o sytuacji 
Domów Pomocy Społecznej. 

-DPS-y mają ogromne problemy. 
Ich podopieczni to często osoby 
pokrzywdzone przez los, samotne, 
upośledzone umysłowo. Opieku-
nowie i pracownicy muszą posia-

dać odpowiednie kwalifikacje, by 
właściwie się takimi osobami zająć. 
Tymczasem zaczyna brakować kadry 
i dotacji centralnych dla samorzą-
dów – tłumaczył Wojciech Osman, 
przewodniczący Forum Związków 
Zawodowych w Szczecinie.

Przedstawiciele dps-ów opowia-
dali o tym, że szczególnie trudno 
jest znaleźć odpowiednią liczbę 
pielęgniarek na rynku. Opiekuno-
wie medyczni nie mogą ich zastąpić 
z braku uprawnień do niektórych 
czynności, np. podawania leków. W 
niektórych domach są też niewyko-
rzystane miejsca, co oznacza straty 
na wieleset tysięcy w budżetach 
placówek. Przedstawiciele dps-ów 
podkreślali też, że ich dochody ma-
leją, a wydatki pozostają takie same, 
co w praktyce oznacza ryzyko nie-
rentowności i likwidowania części 
jednostek.

Stanisław Wziątek, wicemarsza-
łek województwa, przyznał, iż jest 
świadomy wagi problemu. 

-W Zachodniopomorskiem mamy 
około czterech tysięcy dwustu osób 
w dps-ach. Samych placówek jest 
36, a ich podmiotami prowadzącymi 
są prezydenci, starostowie, stowa-
rzyszenia i instytucje kościelne. Są 
tez dps-y prywatne. Liczbę osób 
zatrudnionych w tych jednostkach 
szacujemy na trzy tysiące. Średnia 
wieku wielu opiekunek to 53 lata, a 
ustawodawca dopuścił w tej branży 
pracę tylko do 55 roku życia. Zda-
jemy sobie sprawę, że podwyżki 
dotacji dałyby szansę na pozyskanie 
nowych pracowników, przydałyby 
się też porządne dodatki i równe 
traktowanie- pielęgniarki z dps-ów 
nie dostały np. podwyżek jak pielę-
gniarki z NFZ-u – mówił wicemar-
szałek.

Przewodniczący ZR Mieczysław 
Jurek zaproponował, by zająć się 
problemem praktycznie: powołać 
doraźny zespół, spisać propozycje, 
a na następnym posiedzeniu WRDS 
przyjąć je, spisać i rozesłać do po-
słów i ministrów. Zebrani przyjęli tę 
propozycję i zakończyli obrady,.
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 PIP

Podsumowanie konkursów i programów prewencyjnych 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie

„RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA. PREWENCJA 2021”
W dniu 26 listopada odbyło się podsumowanie działalności prewencyjno-promocyjnej Okręgowego Inspektora-
tu Pracy w Szczecinie.

W trakcie uroczystości podsumowano konkursy i pro-
gramy prewencyjne realizowane w roku 2021. Dyplomy, 
zaświadczenia oraz nagrody przyznane w 6 kategoriach 
wręczali Okręgowy Inspektor Pracy Konrad Pachciarek 
oraz Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Arleta Kło-
dawska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się laureaci i 
uczestnicy programów prewencyjnych „Zdobądź Dyplom 
PIP”, „Prewencja wypadkowa”, „Przeciwdziałanie negatyw-
nym skutkom stresu w miejscu pracy” oraz konkursów 
„Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”, Najaktyw-
niejszy społeczny inspektor pracy” i „Buduj bezpiecznie”. 

W trakcie podsumowania była prezentowana wystawa 
„Magiczne drzewo”. Autorami tych prac są podopiecz-
ni Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w 
Szczecinie. Prace powstały w Pracowniach Plastycznych 
pod kierunkiem artystycznym: Bogumiły Kuźnickiej, Ma-
rioli Grochowskiej i Magdaleny Kucharskiej.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną wydarze-
nie realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

W gronie wyróżnionych za działalność na rzecz bezpieczeń-
stwa pracy znaleźli się pracodawcy:
- Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. ze Szczecina
- „Alfa” Ochrona Osób i Mienia G. Kotwicki Sp.j. z Łobza
- Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie
- Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Stanisława Grońskiego w 
Szczecinie
- Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Barzkowicach
- „Dankom” Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola
- „Elemelek” Żłobek i Przedszkole Niepubliczne Karolina 
Gwóźdź ze Stargardu
- Niepubliczne Przedszkole Językowe „Montessori School 
Barlinek” Jolanta Maria Rybarczyk z Barlinka
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CYMEX” Krzysztof 
Cymerman z Grabowca
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie
- R&B Kancelaria Rachunkowa Rafał Bator z Kołobrzegu
- TMF Poland Trunet Maciej Filipowicz ze Szczecina
- „Rehamil” Kamil Woźniewski z Dargosławia
- MASA WENTYLACJE Sp. z o.o. Sp.k. ze Szczecina
- Przedszkole Publiczne nr 66 „Pod Kasztanem” ze Szczecina
- Auto-Diagnostyka Elżbieta Śmiałek z Bań

firmy budowlane: 
- CFE Polska Sp. z o.o. z Warszawy za realizację budowy bu-
dynku apartamentowo – usługowego „Marina – Darłówko” 
w Darłowie
- ONDE S.A. z Torunia za realizację budowy „Farma Wiatro-
wa Banie – 3”
- Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.K. z Bydgoszczy za 
Budowę Parku Wodnego „Fabryka Wody – Nowa Gontynka”

oraz społeczni inspektorzy pracy:
Tomasz Matecki ze Stargardzkiego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o.
i Marcin Fiałkowski z Grupy Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Informacja o konkursach i programach prewencyjnych 
realizowanych w OIP Szczecin w roku 2021:

Program prewencyjny  
„Prewencja wypadkowa”

Celem programu jest ograniczenie zagrożeń wypadko-
wych w małych i średnich zakładach pracy, w których od-
notowano wypadki przy pracy. Inspektor pracy wskazuje 
pracodawcy skuteczne narzędzie prewencji wypadkowej, 
jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem. Zarządzanie to 
opiera się na wspólnym zaangażowaniu kierownictwa i 
pracowników. Istotna jest właściwa ocena ryzyka zawo-
dowego oraz planowanie i realizacja działań zmniejszają-
cych ryzyko wypadkowe. Inspektor pracy zwraca również 
uwagę na ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy, w 
tym na relację kosztów ubezpieczeniowych oraz kosztów 
wypadków przy pracy do nakładów na poprawę bezpie-
czeństwa i warunków pracy.

Laureaci konkursu BUDUJ BEZPIECZNIE oraz Kierownictwo OIP 
Szczecin
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PIP

Program prewencyjny  
„Zdobądź Dyplom PIP”

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzą-
cych małe przedsiębiorstwa. Idea programu oparta jest na 
zasadzie samokontroli. Pracodawca, przy pomocy przygo-
towanych przez Państwową Inspekcję Pracy listy kontrolnej 
z komentarzem i wsparciu inspektora pracy jako eksperta, 
identyfikuje występujące niezgodności oraz ocenia ich ska-
lę. W kolejnym etapie planuje i wdraża działania na rzecz do-
stosowania zakładu do wymagań przepisów prawa pracy. 
Uczestnicy programu biorą udział w specjalnie przygotowa-
nym szkoleniu prowadzonym przez inspektorów pracy, na 
którym szczegółowo omawiane są aktualne przepisy prawa 
pracy, w tym zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Pozytywna ocena dotycząca wdrożenia i prze-
strzegania przepisów prawa pracy skutkuje uzyskaniem 
przez pracodawcę Dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy.

Program informacyjno-prewencyjny: 
„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu                          

w miejscu pracy”
Program przeznaczony jest dla pracodawców, którzy chcą 
przeciwdziałać zagrożeniom psychospołecznym oraz sku-
tecznie zarządzać stresem w miejscu pracy. Uczestnicy 
programu uzyskują wiedzę na temat czynników psycho-
społecznych oraz wsparcie w ocenie poziomu stresu w 
miejscu pracy. Realizacja programu w przedsiębiorstwie 

obejmuje szkolenie z zakresu przeciwdziałania, skutecz-
nego zarządzania oraz sposobów radzenia sobie ze stre-
sem i innymi czynnikami psychospołecznymi, badanie 
stresogenności cech pracy oraz przekazanie pracodawcy 
propozycji działań naprawczych mających na celu ogra-
niczenie występowania zagrożeń psychospołecznych w 
miejscu pracy.

Konkurs: 
„Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”

Konkurs skierowany jest do zakładowych, oddziałowych 
lub grupowych społecznych inspektorów pracy. Celem 
konkursu jest promowanie działalności społecznych in-
spektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań ak-
tywnie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w zakładach pracy oraz ochronę uprawnień 
pracowniczych.

Konkurs:  
„Buduj bezpiecznie”

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, wyko-
nawców robót budowlanych zapewniających wysokie 
standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowla-
nych. Organizatorem konkursu jest Państwowe Inspekcja 
Pracy, Partnerem – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w 
Budownictwie.

Konkurs:  
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Konkurs skierowany jest do pracodawców, którzy orga-
nizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz prze-
strzegania przepisów prawa pracy.  Konkurs przebiega 
w dwóch etapach. Pierwszy etap odbywa się na szczeblu 
regionalnym. Następnie Kapituła konkursu spośród pod-
miotów wybranych na szczeblach regionalnych, wyłania 
laureatów, którzy otrzymują z rąk Głównego Inspektora 
Pracy honorową statuetkę MECUM TUTISSIMUS IBIS oraz 
zostają wpisani na „Złotą Listę Przedsiębiorców”, na której 
pozostają przez okres 3 lat od przyznania nagrody.

Zdjęcia: Ryszard Pakieser

Okręgowy Inspektor Pracy Konrad Pachciarek

Uczestnicy podsumowania



16 JEDNOŚĆ      6/2021

           Kraj

Brak swobody zrzeszania się  
w związkach zawodowych

CBOS opublikował komunikat na 
temat naruszenia praw pracowniczych. 
W sondażu, zrealizowanym w paździer-
niku, pracownia pytała zarówno o naru-
szenia praw pracowniczych, jak i pracę w 
tzw. szarej strefie.

Jak wynika z badania przeprowadzo-
nego przez CBOS, aż 40% pracowników 
twierdzi, że w ich miejscach pracy  nie 
ma swobody zrzeszania się w związkach 
zawodowych lub ich zakładania. Odse-
tek ten wzrósł o 15 punktów względem 
poprzedniego sondażu sprzed dwóch lat 
i jest najwyższy z dotychczas rejestrowa-
nych (od 2003 roku).

Wśród innych naruszeń praw pra-

cowniczych odnotowano: przedłużany 
czas pracy bez wynagrodzenia (8% bada-
nych),  zmuszanie do pracy w nieprzepi-
sowych warunkach (7% badanych zgło-
siło takie naruszenie), składka na ZUS 
odprowadzana od części wynagrodzenia 
lub wcale nieodprowadzana (6% bada-

nych),  nieregularne wypłacanie pensji 
(2%).

W komunikacie pracowni zaznaczo-
no, że „do wszystkich rodzajów naruszeń 
praw pracowniczych, których dotyczyło 
pytanie – poza przymuszaniem do pra-
cy w nieprzepisowych warunkach – rza-
dziej dochodzi w zakładach, w których są 
związki zawodowe.

Wskazano zarazem, że „należy jed-
nak mieć na uwadze, że może to wynikać 
nie tylko z samej obecności związków 
zawodowych, ale również ze specyfiki 
zakładów, w których pracownicy mają 
możliwość do nich należeć”.

(www.solidarnosc.org)

Renciści i wcześniejsi emeryci  
dorobią więcej

GUS podał najnowsze dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest ono wyższe niż 
ostatnio. To oznacza, że od 1 grudnia renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli do swoich świad-
czeń dorobić więcej.

Emeryci i renciści, którzy postanowi-
li sobie dorobić powinni kontrolować czy 
ich zarobki nie spowodują zmniejszenia 
lub zawieszenia świadczeń. Limity, czyli 
graniczne kwoty przychodu są uzależ-
nione od średniej płacy krajowej, której 
wysokość publikowana jest co trzy mie-
siące.

Zmniejszenie bądź zawieszenie 
świadczenia zależy od przychodów z 
umowy o pracę, zlecenia, agencyjnej, od 
których obowiązkowo są odprowadza-
ne składki na ubezpieczenia społeczne, 
a także przychodu, który jest podstawą 
wymiaru składek przy działalności go-
spodarczej.

Od 1 grudnia świadczeniobiorcy, 
którzy pobierają emerytury, ale nie osią-
gnęli powszechnego wieku emerytal-
nego oraz renciści, będą mogli dorobić 
bez żadnych konsekwencji do 3960,20 zł 
czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia. Jeśli osiągną przychód, 
który przekroczy 70 proc. ale nie będzie 
wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia 
czyli 7354,50 zł, to świadczenie zostanie 
zmniejszone o wartość przekroczenia, 
nie więcej jednak niż o kwotę maksymal-
nego zmniejszenia. Wynosi ona obecnie 

646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu cał-
kowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł 
dla rent z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy i 549,71 zł dla rent rodzinnych, 
do których uprawniona jest jedna osoba. 
Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą 
kwotę 7354,50 zł to świadczenie zostanie 
zawieszone.

Nieco inaczej wyglądają potrącenia 
przy rentach socjalnych. Tu już przekro-
czenie przychodu o 3960,20 zł spowodu-
je zawieszenie świadczenia. Będzie tak 
jednak tylko do 31 grudnia 2021 r. Dzię-
ki nowelizacji przepisów, po tej dacie 
zasady dla tego rodzaju rent będą takie 
same, jak dla rent z tytułu niezdolności 
do pracy. Dla części rencistów będzie to 
oznaczało możliwość pobierania renty 
socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wy-
sokości.

Emeryci, którzy ukończyli powszech-
ny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 
lat mężczyźni) mogą co do zasady dora-
biać do swojej emerytury bez ograniczeń 
i nie muszą martwić się o rozliczenia z 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 
Wyjątek stanowią osoby, które pobierają 
emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu nie-
zdolności do pracy z ubezpieczenia wy-
padkowego. W tym wypadku, jakakol-
wiek kwota dodatkowego przychodu bę-
dzie skutkowała zawieszeniem jednego 
ze świadczeń. Natomiast jeżeli przychód 
z tytułu pracy emerytów, którym ZUS 
podwyższył emeryturę do kwoty świad-
czenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł, 
przekroczył wysokość kwoty podwyż-
szenia, to emerytura będzie wypłacana w 
niższej kwocie, bez dopłaty. Ogranicze-
nia nie dotyczą też niektórych rencistów. 
Chodzi o osoby, które pobierają renty dla 
inwalidów wojennych, inwalidów woj-
skowych, których niezdolność do pracy 
związana jest ze służbą wojskową oraz 
renty rodzinne przysługujące po upraw-
nionych do tych świadczeń.

Nowe limity będą obowiązywać do 
końca lutego 2022 r.

(www.solidarnosc.org)
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Święta

Świąteczne przysmaki
Zbliża się Boże Narodzenie. Co postawić na świątecznym stole? Przedstawiamy dwa przepisy na 
tradycyjne dania, których nie powinno zabraknąć.

PASZTET ŚWIĄTECZNY
30 dag szynki wieprzowej
20 dag surowego boczku
2 udka z kurczaka
30 dag wątróbki drobiowej
10 dag leśnych grzybów
1 bułka
1 jajko

Przyprawy: sól, pieprz, vegeta, majeranek, gałka musz-
katołowa
Mięso oraz boczek zalewamy wodą i gotujemy z do-
datkiem vegety. Grzyby moczymy w wodzie. Wątróbkę 
czyścimy z błonek, przekładamy do garnka, zalewamy 
wodą, solimy i również gotujemy. Mięso, boczek i wą-
tróbki po ugotowaniu mielimy dwa razy w maszynce. 
Bułkę moczymy, najlepiej w rosole lub bulionie.  Do 
zmielonego mięsa dodajemy bułkę, całe jajko, sól, 
pieprz, majeranek, gałkę muszkatołową. Dokładnie 
mieszamy i przekładamy w podłużną, prostokątną 
formę i pieczemy w piekarniku, ok. 45 minut w 180 
stopniach, aż będzie suchy.

MAKOWIEC
450 g mąki pszennej + 3 łyżki do podsypywania
180 ml letniego mleka
150 g masła, roztopionego i przestudzonego
6 żółtek
45 g świeżych drożdży lub 21 g drożdży suchych
6 łyżek cukru
pół łyżeczki soli
1,5 łyżki spirytusu (lub wódki, rumu, likieru migdałowego)
ziarenka z 1 laski wanilii lub 1 łyżeczka pasty waniliowej

Drożdże suche wymieszać z mąką pszenną (z drożdży 
świeżych najpierw zrobić rozczyn). Dodać pozostałe 
składniki i wyrobić ciasto, dodając pod koniec rozpusz-
czony tłuszcz. Z ciasta ukształtować kulę, przełożyć do 
większego naczynia, przykryć lnianym ręczniczkiem. 
Odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Ciasto po-
winno podwoić objętość (od 1 do 1,5 godziny).
Masa makowa:
500 g maku
170 g cukru (można połowę zastąpić miodem, masa 
będzie bardziej wilgotna)
100 g rodzynków lub sułtanków
50 g orzechów włoskich, posiekanych
3 łyżki miodu
2 łyżeczki ekstraktu z migdałów lub aromatu migdało-
wego
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżka masła, w temperaturze pokojowej
pół szklanki kandyzowanej skórki pomarańczowej
6 białek
Mak zalać wrzącą wodą (do pokrycia), odstawić do 
wystygnięcia, odsączyć z nadmiaru wody, dwukrotnie 
zemleć w maszynce do mięsa z drobnym sitkiem. Do 
przygotowania masy makowej można również użyć 
często dostępnego w sklepach  maku zmielonego, 
który wystarczy zalać wrzątkiem do przykrycia i wy-
studzić.  Dokładnie odcisnąć  z nadmiaru wody, np. w 
lnianym ręczniczku kuchennym. Do zmielonego maku 
dodać pozostałe składniki, wymieszać. Na końcu deli-
katnie wymieszać z ubitymi na sztywno białkami, które 
pozostały z ciasta.
Ciasto drożdżowe rozwałkować na prostokątny placek 
o grubości około 3 mm, nałożyć masę makową, zosta-
wiając około 2 cm od samego brzegu. Zwinąć (jak ro-
ladę), a końce makowca podłożyć pod spód. Przenieść 
ciasto na posmarowany olejem papier do pieczenia, za-
winąć w niego dwukrotnie, pozostawiając około 1 cm 
luzu pomiędzy ciastem a papierem. Nie jest konieczne 
pozostawianie uformowanych makowców do ponow-
nego wyrośnięcia, ale można je odłożyć na 15 minut w 
ciepłe miejsce. Piec w temperaturze 190ºC przez oko-
ło 30 – 40 minut, do złotego brązowego koloru (kolor 
będzie wyraźnie przebijał przez papier). Wyjąć, rozciąć 
papier od góry, przestudzić.
Jeszcze ciepłe ciasto (nie gorące!) polać lukrem i posy-
pać suchym makiem.

(przepis z mojewypieki.com)
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           Prawo

Mobbing w miejscu pracy
Mobbing oznacza działania lub 

zachowania dotyczące pracownika 
lub skierowane przeciwko niemu, 
które polegają na uporczywym i dłu-
gotrwałym nękaniu lub zastraszaniu 
go, wywołujące u pracownika zani-
żoną ocenę przydatności zawodowej, 
powodujące lub mające na celu jego 
poniżenie lub ośmieszenie, a także 
izolowanie go lub wyeliminowanie z 
zespołu współpracowników.

Aby móc określone zachowania 
zakwalifikować jako mobbing, muszą 
one spełniać łącznie przesłanki mob-
bingu, o których mowa w art. 943 ust. 
2 kodeksu pracy. Oznacza to, że dzia-
łania muszą być jednocześnie upo-
rczywe i długotrwałe oraz polegać na 
nękaniu lub zastraszaniu pracownika. 
Zgodnie z orzecznictwem przesłanek 
mobbingu nie spełniają pojedyncze 
działania lub zachowania, choćby 
były bardzo dotkliwe. Oznacza to, że 
nawet niesprawiedliwa, lecz incyden-
talna krytyka pracownika, nie może 
być kwalifikowana jako mobbing.

Długotrwałość nękania lub za-
straszania pracownika w rozumieniu 
art. 943 § 2 kodeksu pracy musi być 
rozpatrywana w sposób zindywidu-
alizowany i uwzględniać okoliczności 
konkretnego przypadku. Nie ma co 
za tym idzie możliwości sztywnego 
wskazania minimalnego okresu nie-
zbędnego do zaistnienia mobbingu. 
Dla oceny długotrwałości istotny jest 
moment wystąpienia wskazanych w 
tych przepisach skutków nękania lub 
zastraszania pracownika oraz upo-
rczywość i stopień nasilenia tego ro-
dzaju działań.

Nie ma określonego katalogu za-
chowań sprawcy, które zostaną zin-
terpretowane jako mobbing. Co za 
tym idzie za mobbing może zostać 
uznane każde działanie sprawcy, któ-
re spełnia przesłanki określone prze-
pisami prawa.

Pracodawca ma obowiązek prze-
ciwdziałać mobbingowi, a więc w 
szczególności reagować na wystąpie-
nie w firmie zachowań, które mogą 

być zakwalifikowane jako mobbing 
oraz podejmować działania, które 
mają na celu niedopuszczenie do 
jego wystąpienia.

Z perspektywy przepisów prawa 
pracy pracodawca jest jedynym pod-
miotem odpowiedzialnym za wystą-
pienie mobbingu w zakładzie pracy. 
Dotyczy to zarówno sytuacji, w której 
sam jest mobberem, jak i sytuacji, w 
których mobberem jest inna osoba. 
Mobber, a więc osoba która jest fak-
tycznym sprawcą, jeśli nie jest nim 
pracodawca, może ponieść ewentu-
alnie odpowiedzialność karną (jeśli 
zachowania stanowiące mobbing 
będą jednocześnie przestępstwem w 
rozumieniu prawa karnego) lub od-
powiedzialność cywilną, o ile ofiara 
zdecyduje się na pozew przeciwko 
sprawcy przykładowo o naruszenie 
dóbr osobistych.

Pracownik, którego w jego prze-
konaniu spotkał mobbing, jest 
uprawniony do rozwiązania z tego 
powodu swojej umowy o pracę, za-
równo za wypowiedzeniem, jak i 
bez wypowiedzenia. Oświadczenie 
pracownika o rozwiązaniu umowy o 
pracę powinno nastąpić na piśmie z 
podaniem przyczyny uzasadniającej 
rozwiązanie umowy.

Odszkodowanie dla pracownika, 
który doznał mobbingu lub wskutek 
mobbingu rozwiązał umowę o pracę 
ma na celu naprawienie szkody, którą 
mobbing wywołał u pracownika. Na 
szkodę będą się składać straty po-
niesione przez pracownika, a także 
utracone korzyści. Pracownicy nie są 
ograniczeni co do tego, co może zo-
stać zakwalifikowane jako ich straty.

Przepisy gwarantują minimalną 
wysokość odszkodowania – nie może 
być ono niższe niż minimalne wyna-
grodzenie za pracę, ustalane na pod-
stawie odrębnych przepisów.

Jeśli z powodu mobbingu pra-
cownik rozwiąże umowę o pracę bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, 
może dochodzić od pracodawcy za-
równo odszkodowania z tytułu mob-

bingu, jak też odszkodowania z tytułu 
rozwiązania umowy w związku z do-
puszczeniem się przez pracodawcę 
ciężkiego naruszenia podstawowych 
obowiązków wobec pracownika.

Mobbingowany pracownik może 
również pozostać w firmie i skorzy-
stać z rozwiązań antymobbingo-
wych, które wprowadził pracodawca, 
w tym dokonać zgłoszenia mobbin-
gu w ramach procedury antymob-
bingowej (jeśli taka w firmie istnieje). 
Wówczas najczęściej pracodawca 
powinien wszcząć postępowanie we-
wnętrzne, które ma na celu ustalenie, 
czy zgłoszenie pracownika jest za-
sadne, prawdziwe i czy opisane przez 
niego zdarzenia można uznać za za-
chowania mobbingowe. Zgłoszenie 
pracownika może być rozpatrywane 
przez komisję antymobbingową lub 
pełnomocnika ds. przeciwdziałania 
mobbingowi, powołanych w firmie.

Niezależnie od tego, jakie upraw-
nienia dla pracownika przewidział 
pracodawca w ramach wypełniania 
obowiązku przeciwdziałania mobbin-
gowi w firmie, przepisy prawa pracy 
przewidują dla ofiar mobbingu dwa 
rodzaje roszczeń, których pracownik 
może dochodzić w ramach postępo-
wania sądowego, tj. odszkodowanie 
z tytułu mobbingu oraz zadośćuczy-
nienie z tytułu mobbingu. Roszczenia 
te mogą być dochodzone łącznie, 
niezależnie od faktu czy pracownik 
pozostaje w zatrudnieniu czy rozwią-
zała umowę podając jako przyczynę 
stosowany wobec niego mobbing.

Wiktor Krukowski
Prawnik Zarządu Regionu
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wytnij i powieś w gablocie

Region

Program obchodów 51. rocznicy Grudnia ‘70
PROGRAM UROCZYSTOŚCI
17 grudnia 2021r. 
Godz. 10.00   Msza Św. w Parafii pw. Św. Stanisława Kostki pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 w Szczecinie  
Godz. 11.45 Uroczystości przed bramą Stoczni Szczecińskiej, ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie 

•	 hymn
•	 przemówienia zaproszonych gości
•	 modlitwa „Anioł Pański” 
•	 złożenie kwiatów i wieńców 

Godz. 13.00 Marsz Pamięci Ofiar Grudnia ‘70
Trasa przemarszu:  ul. A. Antosiewicza1 – plac Ofiar Grudnia 1970 – ul. Firlika – ul. Dubois – ul. 

Parkowa – ul. Starzyńskiego – ul. Małopolska – plac Solidarności
Godz. 14.00 Uroczystość przed pomnikiem Anioła Wolności pl. Solidarności

•	 hymn „Szczeciński Grudzień”
•	 przemówienia zaproszonych gości
•	 złożenie kwiatów i wieńców 

***
Organizatorzy uroczystości rocznicowych informują, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, powyższy program może ulec 
zmianie.
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, dla zachowania bezpieczeństwa, w uroczystościach uczestniczyć 
będzie mogło najwyżej 100 osób. Wszyscy zobowiązani są do trzymania dystansu społecznego (minimum 1,5 metra od drugiej 
osoby) oraz założenia maseczki, osłaniającej nos i usta. Wszyscy obecni mają obowiązek przestrzegania zaleceń organizatorów.




