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Porozumienie zawarte 

W związku ze stanem epidemii 

koronawirusa ogłoszonym na te-

renie Rzeczypospolitej Polskiej, 

której skutkiem jest miedzy innymi 

wyłączenie możliwości prowadze-

nia działalności przez podmioty 

prowadzące działalność uzdrowi-

skową w dniu 9 kwietnia br. Orga-

nizacja Zakładowa NSZZ Solidar-

ność przy Zakładzie Leczniczym 

Uzdrowisko Nałęczów S.A. oraz 

dwie inne działające w tym zakła-

dzie pracy organizacje związkowe 

zawarły z Zakładem Leczniczym 

Uzdrowisko Nałęczów S.A. poro-

zumienie, którego celem jest 

ochrona blisko 416 miejsc pracy 

istniejących w tym zakładzie pra-

cy.  

Wyżej wspomniane porozu-

mienie co do zasady zostało za-

warte na okres do 28 września 

2020 r. Na mocy zawartych w nim 

zapisów pracowników Spółki po-

dzielono dwie grupy – pracowni-

ków objętych tzw. przestojem 

ekonomicznym oraz pracowni-

ków, którym obniżono wymiar 

czasu pracy o 20 %. Pracownicy 

objęci tzw. przestojem ekono-

micznym, przez okres obowiązy-

wania porozumienia będą otrzy-

mywali 50 % swojego wynagro-

dzenia za pracę z tym zastrzeże-

niem, że uposażenie to nie może 

być niższe niż tzw. wynagrodze-

nie minimalne. Natomiast pracow-

nicy zaliczeni do drugiej grupy 

będą mieli obniżony 

wymiar czasu pracy o 

20 % nie więcej jed-

nak niż do ½ etatu i 

będą otrzymywali za 

wykonaną prace wy-

nagrodzenia propor-

cjonalne do wymiaru 

ich czasu pracy, nie 

mniej jednak niż tzw. wynagro-

dzenie minimalne.  

Ponadto pracodawca zobo-

wiązał się, że osobom przebywa-

jącym na tzw. przestoju ekono-

micznym będzie udzielał na ich 

wniosek należnego im urlopu wy-

poczynkowego, co pozwoli tym 

pracownikom uzyskać za ten 

okres korzystniejsze finansowo 

warunki wynagrodzenia.  

Oprócz tego w ramach zawar-

tego porozumienia na okres jego 

obowiązywania zawieszono wy-

płacanie takich świadczeń zwią-

zanych z pracą jak: nagrody  

z okazji Dnia Górnika, nagrody 

indywidulane.  

Ponadto  na okres 7 miesięcy 

prolongowano termin zapłaty re-

kompensaty z tytułu utraty prawa 

do nagrody jubileuszowej, a do 

dnia 4 stycznia 2021 r. odroczo-

no termin wypłat rekompensat  

z tytułu utraty prawa do odprawy 

emerytalno – rentowej to jest 

świadczeń, które to uprawnieni 

pracownicy mieli otrzymywać w 

związku z wypowiedzeniem i roz-

wiązaniem się dotychczasowego 

układu zbiorowego pracy. Dla 

wszystkich pracowników Spółki 

wprowadzono równoważny sys-

tem czasu pracy z 12 miesięcz-

nym okresem rozliczeniowym.  

Ponadto na okres 3 miesięcy 

od zawarcia niniejszego porozu-

mienia zawieszono dokonywanie 

odpisów i odprowadzania środ-

ków na ZFŚS, co w ocenie strony 

związkowej jest zapisem wątpli-

wym od strony formalnoprawnej, 

lecz przeciwko któremu strona 

związkowa, nie protestowała, nie 

chcąc blokować zawarcia poro-

zumienia, które jest jednym z wa-

runków koniecznych do tego, że-

by pracodawca mógł wystąpić  

o pomoc Państwa na utrzymanie 

miejsc pracy.           

- Na chwilę obecną podpisane 

Porozumienie jest optymalnym 

wyjściem dla obu stron stosunku 

pracy. Jego zawarcie daje nie 

tylko możliwość wystąpienia 

przez pracodawcę o pomoc pań-

stwa na ochronę miejsc pracy, 

lecz stwarza również gwarancję 
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zatrudnienia dla pracowników, 

którym pracodawca nie będzie 

mógł wypowiedzieć umów o pra-

cę, z przyczyn leżących po stronie 

zakładu pracy przez okres obo-

wiązywania tego porozumienia. 

Gdyby go nie podpisano praco-

dawca pozbawiony w tej chwili 

możliwości prowadzenia działal-

ności już w tej chwili musiałby 

zaczynać zwalnianie pracowni-

ków, a tak przynajmniej jest na-

dzieja, że gdy sytuacja gospo-

darcza się unormuje, to cała za-

łoga będzie pracować w komple-

cie – powiedział Michał Czerwiń-

ski z biura pomocy prawnej pu-

ławskiej Solidarności. 

M.C./T.K. 

Msza św. w intencji Ojczyzny 

Kwietniowa Msza św. za Ojczy-

znę, zbiegła się z Niedzielą Miło-

sierdzia Bożego. W kościele pw. 

św. Piotra Apostoła w Lublinie, 

Eucharystię sprawowali ks. Bogu-

sław Suszyło i ks. Grzegorz Bogu-

ta. Ze względu na pandemię koro-

nawirusa obecność wiernych  

w świątyni została ściśle ograni-

czona, wszyscy jednak mogli łą-

czyć się duchowo za pośrednic-

twem internetu.  

Na zakończenie Mszy św. tra-

dycyjnie wybrzmiała pieśń Boże 

coś Polskę. Z uwagi na trapiący 

nasz kraj i świat koronawirus  

odśpiewano również Suplikację. 

Przed pomnikiem Patrona Soli-

darności, bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki zapalono znicze.  
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Radca prawny doradza 

Co zrobić, gdy osoba objęta kwarantanną wychodzi z domu? Co  

z pracownikami firmy, która z powodu epidemii przynosi straty? Na 

pytania Czytelników na łamach Kuriera Lubelskiego odpowiada mec. 

Daniel Paul z Działu Prawnego Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność.  

Co z pracownikami zatrud-

nionymi przy linii produkcyj-

nej? Siedzą obok siebie, nie ma 

nawet jednego metra odstępu. 

Czy pracodawca nie powinien 

zarządzić postoju?  

Zgodnie z wyjaśnieniami Mini-

sterstwa Pracy i Polityki Społecz-

nej, w sytuacji gdy praca polega 

na obsłudze maszyn, gdy z powo-

dów konstrukcyjnych nie jest moż-

liwe zachowanie odległości 1,5 

metra pomiędzy dwiema najbliż-

szymi osobami obsługującymi to 

urządzenie, należy równoważyć 

brak zachowania tej odległości 

wyposażeniem pracowników  

w odpowiednie środki ochrony 

zbiorowej lub indywidualnej. 

 

Co zrobić, gdy osoba, która 

przechodzi kwarantannę, nie 

stosuje się do nakazu zostania 

w domu i chodzi do sklepu po 

zakupy? Gdzie zgłosić tę spra-

wę. 

Najprościej sprawę taką jest zgło-

sić na policję, taka osoba podlega 

karze do wysokości nawet 30 tys. 

zł. 

 

Przez epidemię koronawiru-

sa moja firma nie dostaje za-

mówień. Czy przez to praco-

dawca może mnie zwolnić? 

Jeśli dochodzi do spadku pro-

dukcji, pracodawca z przyczyn 

nie dotyczących pracownika mo-

że rozwiązać stosunek pracy, 

proponując porozumienie na ja-

kie pracownik nie musi się zgo-

dzić lub rozwiązać umowę w dro-

dze wypowiedzenia po upływie 

odpowiedniego okresu wypowie-

dzenia. Powinien on jednak wy-

płacić odprawę z tzw. ustawy o 

zwolnieniach grupowych, nawet 

jeśli rozwiązuje stosunek pracy z 

jednym pracownikiem. 

 

Czy jeśli sklep znajdujący 

się w galerii handlowej został 

zamknięty, to jest to wina pra-

codawcy, czy państwa? Czy 

pracodawca musi wypłacać 

wynagrodzenie postojowe? 

Czy pracownik powinien go 

żądać od państwa? 

Pracodawca ponosi ryzyko 

prowadzenia działalności gospo-

darczej i to on musi pracowniko-

wi zapłacić za przestój, nie zaś 

Skarb Państwa. Jak wiadomo, 

obecnie Państwo przygotowało 

przepisy ochronne zwane Tar-

czą, co ma pomóc przedsiębior-

com. Pracownik zaś dochodzi  

w związku z niniejszą sytuacją 

wszelkich roszczeń od praco-

dawcy. 

 

 

 Jeśli masz pytania do radcy prawnego,  

potrzebujesz porady eksperta, skontaktuj się  

z Działem Prawnym Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność. 
 

 Zadzwoń: 81 532-08-11 wewnętrzny 14  

 

 Napisz: prawnik.lublin@solidarnosc.org.pl  
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Solidarność z WSK PZL-Świdnik zebrała  

6 tys. zł na pomoc dla DPS-ów 
Z zebranych środków zakupio-

ne zostały płyny dezynfekujące, 

rękawiczki, termometry, fartuchy  

i maski medyczne. 

Ostatnie tygodnie są dla nas 

nowym i bardzo trudnym doświad-

czeniem życiowym. Zarówno  

w wymiarze osobistym, jak i zawo-

dowym, obserwujemy i doświad-

czamy zupełnie nowej sytuacji. 

 Epidemia koronawirusa przyno-

si dramaty indywidualne i rodzin-

ne, ale również pokazuje w jak 

ciężkiej sytuacji są instytucje, któ-

re na co dzień służą społeczeń-

stwu.  Dotyczy to nie tylko podo-

piecznych tych instytucji, ale rów-

nież ich pracowników. 

Trudna i pełna poświęcenia 

praca służby zdrowia, służb sani-

tarno-epidemiologicznych, a ostat-

nio również placówek opieki spo-

łecznej, staje się wręcz drama-

tyczna. 

 Nie chcemy stać obok, biernie 

się przyglądać i tylko komento-

wać. Dlatego podjęliśmy decyzję 

o zakupie niezbędnego sprzętu z 

przeznaczeniem na walkę z koro-

nawirusem dla Domów Opieki 

Społecznej powiatu świdnickiego. 

 Z darowizny przeznaczonej na 

ten cel przez nasz związek, która 

na obecną chwilę wynosi 6 tys. 

zł, zakupione zostały płyny de-

zynfekujące, rękawiczki, termo-

metry, fartuchy i maski medycz-

ne. 

 Włączamy się w walkę z tą 

epidemią i w ten sposób pragnie-

my solidarnie dołożyć swoją ce-

giełkę na ten cel. Jeżeli dzięki 

temu będzie choćby o jedno za-

każenie i jeden dramat mniej, to 

warto. 

Andrzej Kuchta 

Przewodniczący KM NSZZ  

Solidarność WSK PZL-Świdnik S.A. 

Solidarność jest… 

 Dla mnie Solidarność jest 
najpiękniejszym momentem ży-
cia. Ze Związkiem połączone 
są same wspaniałe wspomnienia 
lat mojej młodości. Wtedy mo-
głem pierwszy raz zaczerpnąć 
powietrza zwanego wolnością, 
co łączyło się z uśmiechem na 
twarzy Polaków. Był to czas 
niepowtarzalny. 

Ryszard Blajerski 
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Rząd zmierza do otwartego konfliktu  

- żądamy dialogu i konsultacji  

„Tarcza antykryzysowa 2” 

nie została poddana konsulta-

cjom społecznym. - To świado-

me złamanie prawa, w tym kon-

stytucji RP oraz prawa między-

narodowego – ocenia w swoim 

stanowisku „Solidarność”  

i ostrzega, że jest to droga do 

otwartego konfliktu. 

Nowa wersja ustawy tzw. 

„Tarcza antykryzysowa – 2” choć 

dotyczy praw milionów pracowni-

ków, nie została poddana konsul-

tacjom społecznym. W swoim sta-

nowisku Prezydium Komisji Krajo-

wej NSZZ Solidarność ostro kryty-

kuje Rząd zarówno za rozwiąza-

nia zawarte w projekcie, jak i sam 

tryb procedowania ustawy. Dzisiaj 

wydało również obszerną opinię o 

projektowanych zmianach. 

- Forsowanie przez rząd pro-

jektu ustawy o szczególnych 

instrumentach wsparcia w 

związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 – tzw. 

„Tarczy antykryzysowej 2” bez 

konsultacji społecznych, to 

świadome złamanie prawa, w 

tym konstytucji RP oraz prawa 

międzynarodowego. Jest to ni-

czym nieusprawiedliwione wej-

ście na drogę zmierzającą do 

kolejnego kryzysu w dialogu 

społecznym, podobnym do te-

go, który w 2013 

r. doprowadził do 

likwidacji Trój-

stronnej Komisji 

ds. Społeczno-

Gospodarczych – 

czytamy w stano-

wisku. 

 W długiej liście 

zarzutów do roz-

wiązań zawartych 

w tzw. „tarczy 2” 

Prezydium KK jako niedopusz-

czalne wymienia: 

- pozostawienie na dotychcza-

sowym skrajnie niskim poziomie 

zasiłków dla bezrobotnych, 

 - zbyt niski poziom dofinanso-

wania wynagrodzeń pracowni-

ków, świadczących pracę 

w skróconym czasie pracy lub 

pozostających w przestoju eko-

nomicznym, 

 - wprowadzenie nieskrępowa-

nych możliwości redukcji zatrud-

nienia oraz drastyczne 

i dyskryminujące względem in-

nych grup zawodowych, pogor-

szenie sytuacji prawnej 

i ekonomicznej dla pracowników 

zatrudnionych w administracji 

rządowej, 

 - brak powiązania zwolnienia 

przedsiębiorcy ze składki na FUS 

ze spadkiem jego obrotów, 

 - wprowadzenie skróconego 

tygodniowego i dobowego nie-

przerwanego odpoczynku, 

 - przerzucenie na pracowni-

ków większych kosztów poprzez 

umożliwienie jednoczesnego sto-

sowania skrócenia wymiaru cza-

su pracy i przestoju ekonomicz-

nego, również po okresie wypła-

cania świadczeń, 

- rozszerzenie katalogu praco-

dawców, którym przyznaje się 

szczególne uprawnienia na czas 

trwania epidemii ograniczające 

przepisy kodeksu pracy, 

 - brak dostępu do dodatkowe-

go zasiłku opiekuńczego dla ro-

dziców i opiekunów dzieci powy-

żej 8 roku życia,                          

 - możliwość tymczasowego 

przeniesienia pracownika samo-

rządowego bez dodatkowych 

świadczeń do pracy w jednost-

kach pomocy społecznej poza 

miejscem zamieszkania, 

 - brak zakwalifikowania pra-

cowników domowych jako 

uprawnionych do otrzymania 

wsparcia, 

 - brak możliwości uzyskania 

wsparcia dla gospodarstw domo-

wych, które utraciwszy dochody 

nie są w stanie regulować swo-

ich zobowiązań. Solidarność za-

rzuca również rządowi, że wpro-

wadzane rozwiązania dyskrymi-

nują pracowników zatrudnionych 

w oparciu o kodeks pracy, bo-

wiem ci sumiennie płacąc 

wszystkie daniny publiczne będą 

najbardziej obciążeni skutkami 

kryzysu. 

- Skutki ekonomiczne kry-

zysu wywołanego pandemią 

będą w sposób niewspółmier-

ny przerzucone na tych pra-

cowników, którzy pracując 

w oparciu o kodeks pracy od 

lat dźwigają ciężar utrzymania 

Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych i są sumiennymi 

płatnikami danin publicznych. 

Głównymi beneficjentami zaś 

będą te osoby, które w zniko-

mym, lub zerowym stopniu 

obciążenia te ponosiły. Wpro-

wadzane rozwiązania jedno-

znacznie uderzają w pracowni-

ków, obniżając w sposób 
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istotny poziom bezpieczeństwa 

socjalnego milionów Polaków, 

jednocześnie pozbawiając ich 

konstytucyjnych praw np. do 

ochrony związkowej – napisano 

w stanowisku. 

Na koniec Prezydium Komisji 

Krajowej ostrzega rząd przed 

otwartym konfliktem z Solidarno-

ścią i żąda korekty projektu 

uwzględniającego postulaty 

Związku. 

- Ostrzegamy rządzących, 

dalsze pomijanie i ignorowanie 

NSZZ Solidarność skończy się 

otwartym konfliktem, na który 

jako Związek jesteśmy przygo-

towani. 

 Stanowisko zostało przekaza-

ne Premierowi, Prezydentowi, 

Ministrowi Rodziny Pracy i Polity-

ki Społecznej oraz Ministrowi 

Rozwoju.  

        Źródło: Komisja Krajowa 

10. rocznica katastrofy smoleńskiej 

Dziesięć lat temu w Smoleńsku 

w katastrofie Tu-154M zginęło 96 

osób, w tym Prezydent RP Lech 

Kaczyński, jego małżonka Maria, 

ostatni prezydent RP na uchodź-

stwie Ryszard Kaczorowski, a tak-

że wielu przedstawicieli polskich 

elit politycznych, wojskowych  

i kościelnych. Spełniając swój pa-

triotyczny obowiązek delegacja 

polska leciała na obchody 70. 

rocznicy Zbrodni Katyńskiej, aby 

uczcić pamięć tysięcy polskich 

oficerów zamordowanych przez 

NKWD na rozkaz Stalina. 

 Z uwagi na sytuację 

związaną z pandemią koro-

nawirusa Społeczny Komi-

tet Obchodów 10. rocznicy 

Katastrofy Smoleńskiej od-

wołał oficjalne uroczysto-

ści. Forma uczczenia ofiar 

katastrofy została ograni-

czona do symbolicznego 

złożenia wspólnych wiąza-

nek kwiatów przez reprezentan-

tów Społecznego Komitetu i za-

palenia zniczy pod upamiętnie-

niami. 

 Wojewoda Lubelski Lech 

Sprawka w imieniu Prezydenta 

RP Andrzeja Dudy, Marszałka 

Sejmu Elżbiety Witek oraz Preze-

sa Rady Ministrów Mateusza Mo-

rawieckiego złożył wieńce na 

grobie posła na Sejm RP Edwar-

da Wojtasa na cmentarzu przy ul. 

Białej. 

 Wicewojewoda Lubelski Ro-

bert Gmitruczuk wraz z Wicemar-

szałkiem Województwa Lubel-

skiego Michałem Mulawą, Lubel-

skim Kuratorem Oświaty Teresą 

Misiuk oraz Dyrektorem IPN  

o. Lublin Marcinem Krzysztofi-

kiem złożyli kwiaty pod tablicą 

upamiętniającą Ofiary Katastrofy 

Smoleńskiej na fasadzie Klaszto-

ru OO. Kapucynów przy Placu 

Litewskim w Lublinie. 

Dyrektor Generalny Lubelskie-

go Urzędu Wojewódzkiego  

w Lublinie Agata Grula wraz  

z Wicemarszałkiem Michałem 

Mulawą, przedstawicielem Mia-

sta Lublin Zdzisławem Niedbałą 

oraz Przewodniczącym NSZZ 

Solidarność Region Środkowo-

Wschodni Marianem Królem zło-

żyli kwiaty pod tablicą upamięt-

niającą Ofiary Katastrofy Smo-

leńskiej przy kościele parafialnym 

pw. Matki Bożej Królowej Polski 

przy ul. Gospodarczej w Lublinie. 

Źródło: LUW 
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W reakcji na wciąż pojawiające się liczne, niepokojące sygnały docierające 

do naszej sekcji zwracamy się do przedstawicieli jednostek samorządu teryto-

rialnego i dyrektorów placówek oświatowych z apelem o ścisłe kierowanie się 

przepisami prawa w przypadku podejmowania decyzji dotyczących organizacji 

pracy szkół, przedszkoli oraz ośrodków wychowawczych i opiekuńczych. Jed-

nocześnie przypominamy, że prawidłowe naliczanie wynagrodzeń pracowni-

ków oświaty, zgodne z zasadami przedstawionymi w komunikacie z 30 marca 

br., jest najważniejszym obowiązkiem każdego pracodawcy. 

Komunikat Regionalnej Sekcji Oświaty  

i Wychowania NSZZ Solidarność  
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