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Była i jest jedna
„Solidarność”

M. LEWANDOWSKI

Komisja Krajowa Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w 40. rocznicę powstania Związku składa
wyrazy szacunku i wdzięczności
wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem
1980 roku podjęli wspólny wysiłek
w walce o godność i podmiotowość
ludzi pracy. „Solidarność” rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją
tysiące ludzi. Każdy strajk, każde
porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło
się do tego wielkiego pokojowego
sukcesu.
Swoje dążenia – w tym to najważniejsze o prawie do niezależnego od władzy i pracodawców
związku zawodowego – strajkujący pracownicy sformułowali
w postaci postulatów, które jako
swoje dziedzictwo i zobowiązane,
NSZZ „Solidarność” nadal realizuje. Jednym z materialnych świadectw tego dziedzictwa są tablice
z 21. postulatami gdańskimi, które
po latach tułaczki powinny wresz-

Święto Solidarności
i Wolności

cie wrócić tam gdzie ich miejsce –
do historycznej Sali BHP Stoczni
Gdańskiej.
Przywołując rocznicę robotniczego zrywu, który w konsekwencji przyniósł Polsce niepodległość
przypominamy, że była i jest jedna
„Solidarność”. Nasz Związek powstał 40. lat temu i nieprzerwa-

nie funkcjonuje realizując to, o co
wtedy walczyli polscy pracownicy.
Jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa, z którego dzisiaj szczególnie
ważne jest przesłanie dialogu
i porozumiewania się, jako drogi
do rozwiązywania trudnych społecznych problemów i napięć.

W 40. rocznicę powstania NSZZ
„Solidarność” wyrażamy solidarność ze społeczeństwem Białorusi,
walczącym dzisiaj o swoją podmiotowość.
Życzymy wytrwałości i deklarujemy wsparcie.
Warszawa 19 sierpnia 2020 r.

Niech załopoczą flagi Solidarności
Zapraszamy członków Związku do wspólnego świętowania
Dnia Solidarności i Wolności
- święta państwowego - przez
wywieszenie flag Solidarności na prywatnych budynkach
i w mieszkaniach. Chcemy także rozpropagować nasze święto
na portalach społecznościowych, dlatego prosimy o zamieszanie zdjęć ,,powiewających
flag’’ na prywatnych lub związkowych facebookach.
Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność’’ postanowiło również
przekazać flagi władzom miast
i gmin naszego Regionu, które

•
•
•
•
•
•

wyraziły taką wolę, aby – jak to
robią w każde święto państwowe
- mogli oni udekorować główne
ulice oraz budynki urzędów i instytucji.
Flagi można otrzymać bezpłatnie. Z uwagi na ich ograniczoną
ilość został ustalony przelicznik,

wg. którego będą one wydawane
przedstawicielom organizacji:
• organizacja zrzeszająca do 50
członków Związku - max. 3 szt.
• od 51 do 100 - max. 5 szt.
• od 101 do 150 - max. 10 szt.
• od 151 do 200 - max 12 szt.
• od 201 do 250 - max. 15 szt.

od 251 do 300 - max. 19 szt.
od 301 do 350 - max. 22 szt.
od 351 do 400 - max. 25 szt.
od 451 do 500 - max. 28 szt.
od 501 do 700 - max. 35 szt.
ponad 700 - max. 40 szt.
Flagi można pobierać w dniach
od 24 sierpnia (poniedziałek) do
27 sierpnia (czwartek) br.:
• w Dziale Organizacyjnym Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność’’ przy ul. Metalowej 7
w Poznaniu,
• w Oddziale Leszno przy ul.
Prochownia 25a w Lesznie,
• w Oddziale Piła przy ul. 11 Listopada 40 w Pile.
ac

40-lecie Solidarności na antenie TVP 3 Poznań
Zapraszamy do oglądania.
Od 24.08 - 27.08 o godz. 19.50

• 24.08 – Nie ma Wolności bez Solidarności
odc. 1 Tramwajarze byli pierwsi
• 25.08 – Nie ma Wolności bez Solidarności
odc. 2 List intelektualistów i środowisk twórczych popierający strajkujących stoczniowców
• 26.08 – Nie ma Wolności bez Solidarności
odc. 3 ”Postój na Malcie” czyli Powstanie MKZ
w Poznaniu
• 27.08 – Nie ma Wolności bez Solidarności
odc. 4 Początek Solidarności uniwersyteckiej

28.08. godz. 18.00 – „Fotograf” – reportaż:

Bohaterem programu jest J. Kołodziejski, w 1980
roku początkujący fotograf, który bacznie obserwuje rzeczywistość i świadom jest wagi

dziejących się wydarzeń. Program przypomina
historię Solidarności poprzez ukazanie historii
człowieka, który nie jest znany z działalności
publicznej, a w latach 80. odegrał niemałą rolę
w pracy podziemia biorąc udział w najważniejszych wydarzeniach tamtych lat.

29.08 godz. 18.50 – Obserwator
Wielkopolski „Historia jednego tytułu” –
reportaż:

W styczniu 1982 r. wśród kolportowanych
przez poznańskie podziemie wydawnictw
pojawiło się nowe czasopismo o znanym już
wcześniej tytule „Obserwator Wielkopolski”.
Pismo, którego ostatni, 136 wydany poza cenzurą numer ukazał się w styczniu 1990 roku
było najdłużej wydawanym podziemnym periodykiem w Wielkopolsce.

30.08 godz. 18.15 – „Archiwum
Solidarności” - reportaż:

Eugenia Dabert opowiada o tworzonym archiwum Solidarności, demonstrując posiadane
dotychczas zasoby przed ich uporządkowaniem. Był to jednocześnie apel o przekazywanie do archiwum posiadanych materiałów.

31.08 godz.17.45 „Solidarność
Wielkopolska 1980 – 1981”

Historyczny film dokumentalny o początkach „Solidarności” w Poznaniu (1980-81).
Sierpień’80; pierwsze biuro informacyjne
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Poznaniu; początki NSZZ na
UAM i w HCP; Międzyzakładowy Komitet Założycielski.
facebook.com/solidarnosc.poznan/

Dzień 31 sierpnia to szczególna karta w naszej historii. Niestety, epidemia koronawirusa
wynikające stad obostrzenia
sanitarne zmusiły Zarząd Regionu Wielkopolska do od-

wołania wielu z planowanych
wydarzeń, którymi chcieliśmy
uczcić 40 rocznicę powstania
Solidarności.
Obchody jubileuszowe będą
miały ograniczony charakter.

Program obchodów
Poznań
AA 31 sierpnia 2020 r.
(poniedziałek)
godz. 14.30 – Msza św.
w kościele oo. Dominikanów,
Poznań Al. Niepodległości
godz. 15.30 – uroczystości przy
pomniku Poznańskiego Czerwca
1956 r.
– wystąpienie Przewodniczącego ZR Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”
– składanie kwiatów.
Tegoroczne uroczystości
odbędą się bez udziału pocztów
sztandarowych. Jedynym
pocztem sztandarowym, który
weźmie udział
w uroczystościach będzie poczet Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.
Jarocin
AA 30 sierpnia (niedziela)
godz. 12.30 – Msza św.
w kościele pod wezwaniem św.
Marcina w Jarocinie, po niej złożenie kwiatów pod pomnikiem
Solidarności.
Piła
AA 31 sierpnia 2020 r.
(poniedziałek)
godz. 10:00 – zebranie Rady
Oddziału Piła
godz. 12:00 – złożenie kwiatów
pod Obeliskiem na Rondzie
Solidarności (przedstawiciele

Organizacji, mieszkańcy, zaproszeni goście)
godz. 13:00 – Msza Św.
w Kościele pw. Świętej Rodziny
w Pile w intencji Ojczyzny z podziękowaniem za 40 lat Solidarności, odsłonięcie w Kościele
pamiątkowej tablicy upamiętniającej 40 rocznicę powstania
NSZZ „Solidarność”.
godz. 15:00 – spotkanie
przedstawicieli Komisji Krajowej
i Regionu Wielkopolska z Organizacją Emerytów i Rencistów
„Niepokorni”.
Środa Wielkopolska
AA 19 września 2020 r. (sobota)
godz. 12.00 – Msza św.
w Parafii Kolegiackiej pw.
Wniebowzięcia NMP w Środzie
Wielkopolskiej, ul. ks. Ludwika
Jażdżewskiego 6.
Leszno
AA 28 sierpnia 2020 r. –
27 września 2020 r.
– wystawa pt. „40 lat „Solidarności w Regionie Leszczyńskim”,
Stacja Biznesu w Lesznie
(ul. Słowiańska/pl. Metziga 1)
AA 31 sierpnia 2020 r.
(poniedziałek)
godz. 09:00 – składanie kwiatów pod Pomnikiem „Ludziom
Solidarności” na skwerze im.
Anny Walentynowicz przy Rondzie Solidarności w Lesznie.
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Co dalej z pracą zdalną?

Jeszcze pół roku temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że wybierając kierunek wakacyjny,
sprawdzać będziemy, czy dany region jest oznaczony na czerwono lub czy trzeba mieć ważne
testy na COVID-19.

Choć jeszcze dwa lata wstecz
zaledwie 30 proc. pracodawców pozwalała swoim pracownikom na pracę w formie
zdalnej, pandemia koronowirusa, która przyszła do nas
w połowie marca, zmieniła
to podejście radykalnie. Dla
wielu firm, zastosowanie
home office stało się receptą
na przetrwanie i szansą na
w miarę płynne funkcjonowanie w stanie narzuconej izolacji. Okres epidemii COVID-19
i powszechna kwarantanna
spowodowały konieczność
uregulowania kwestii pracy
zdalnej poza reżimem telepracy przewidzianej w polskim
prawie pracy.
Blisko 70 proc. pracodawców, którzy dotąd nie oferowali
możliwości pracy zdalnej, zdecydowało się na takie rozwiązanie po wybuchu pandemii
COVID-19. Sprawnie w tryb
telepracy przeszły takie branże
jak: nieruchomości, IT i usługi
dla biznesu (80-90 proc.). Jednocześnie ponad jedna trzecia
przedsiębiorców natrafiła na
bariery, które to uniemożliwiły,
głównie wynikające z możliwości technicznych i charakteru
działalności. Wśród sektorów,
które nie wdrożyły pracy zdalnej znalazły się przede wszystkim
produkcja,
transport
i logistyka oraz administracja
państwowa.
Niektóre z nich – ze względu
na swoją specyfikę – musiały
zawiesić lub mocno ograniczyć
swoją działalność. Najbardziej
w lockdownie ucierpiały turystyka, hotelarstwo, gastronomia, transport pasażerski
i branża rozrywkowa.

Starówka w Budvie

Tak było z tegorocznym wyjazdem do Czarnogóry, najpierw
Polska została przez tamtejsze
ministerstwo zdrowia oznaczona na żółto, a od 4 sierpnia nasz
rząd zawiesił połączenia lotnicze do Podgoricy.
Kiedy więc 30 czerwca na
mapie na stronie czarnogórskiego MSZ Polska zmieniła
kolor na zielony, postanowiliśmy załadować busa i ruszyć
w podróż do Budvy. Podróż
jednym samochodem, czas
spędzony w gronie rodzinnym,
zakwaterowanie w osobnym
apartamencie, dało nam pewność bezpiecznego urlopu
w pandemii.
Sporo rodaków zdecydowało się na wakacje w Chorwacji,
która od początku sezonu była
otwarta dla polskich turystów.
Mimo popularności i piękna
Dalmacji, ja jednak wolę przejechać wzdłuż adriatyckiego
wybrzeża i poświęcić kilka godzin, by zatrzymać się w kraju, w którym wino – Vranac –
w opinii miejscowych świetnie
działa na serce (może dlatego
w Czarnogórze na jednej ulicy
jest więcej piekarni niż aptek).
W tym roku nasz wybór padł
na Budvę z pięknymi plażami
– z uznaną za jedną z najpiękniejszych na świecie żwirową
plażą w zatoce Jaz - i kameralnym starym miastem, z którego
można wejść wprost do morza,
by ochłodzić się po wędrówkach wąskimi uliczkami.
W znajdującym się nieopodal porcie miejskim można
wieczorem kupić świeże ryby
i krewetki lub zjeść kolację przy
stoliku ustawionym na brzegu
morza.
W porcie też jedna przy drugiej stoją łodzie, które zawożą
turystów na okoliczne wyspy
lub na całodzienne wędkowanie. My za 5 euro od osoby po-

płynęliśmy na znajdującą się
1 km od Budvy wyspę św. Mikołaja zwaną tu Hawajami. Na
porośniętej palmami wysepce,
zwykle pękającej w szwach od
nadmiaru turystów, byliśmy
jedynymi gośćmi. Wracając,
poprosiliśmy naszego ,,kapitana”, by pokazał nam od strony
morza wyspę Sveti Stefan – najbardziej rozpoznawalną atrakcję Czarnogóry. Kiedyś była to
rybacka wioska, teraz jest to
zamknięty dla zwiedzających
ekskluzywny hotel, w którym
za jedną noc spędzoną w odrestaurowanym
kamiennym
domku trzeba zapłacić 3 tys.
euro.
Budva nie tylko jest największą ,,imprezownią” Czarnogóry
(oczywiście nie w okresie pandemii), pełną czynnych do rana
nocnych klubów i dyskotek, ale
też miastem o największej liczbie milionerów na świecie (na 15
tys. mieszkańców jest ich 500).
Czarnogórę przed pandemią
odwiedzało 1,6 mln turystów,
w tym roku szacuje się, że z powodu pandemii przyjechało
zaledwie 10-20 proc. tej liczby.
Dla tych, którzy postanowili
spędzić urlop na czarnogórskim wybrzeżu, warunki są idealne: puste plaże, pod dostatkiem miejsc w restauracjach,
bezpieczny dystans w sklepach.
W ,,naszym” apartamentowcu
byliśmy jedynymi gośćmi, hotel
obok świecił pustkami. Kiedy pojechaliśmy na wycieczkę
nad Jezioro Szkoderskie, właścicielka winnicy niemal siłą
wyciągnęła nas z samochodu,
żebyśmy popróbowali wina
i zmrożonych nalewek. Jak
sama mówiła, zwykle w sezonie nie ma ani jednego wolnego
miejsca, a teraz jej lokal świeci
pustkami. Czy narzekała? Nie,
tamtejsi mieszkańcy nie mają
tego w zwyczaju. Nigdzie się

też specjalnie nie spieszą, nie
są zestresowani i poddenerwowani. Może to kwestia klimatu,
a może mentalności.
Wakacje w Budvie mają jeszcze jedną zaletę: stąd jest zaledwie 15 km do zapierającej dech
w piersi Zatoki Kotorskiej, gdzie
z jednej strony mamy szmaragdową toń Adriatyku i miejscami
wybrzeże przypominające norweskie fiordy, a z drugiej wspaniałe Alpy Dnarskie. Pomiędzy
nimi, wzdłuż wybrzeża, co kawałek mija się przepiękne małe
miasteczka i przystanie, w których można kupić wprost wyciągnięte z morza małże i ostrygi.
W samym centrum zatoki znajduje się port jachtowy i Kotor
– miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W dawnych czasach swój port
mieli tu Grecy i Rzymianie, a teraz uchodzi za jedno z najlepiej
zachowanych średniowiecznych
miast w południowo-wschodniej Europie. Zwykle zawijają tu
wielkie wycieczkowce z kilkoma
tysiącami turystów na pokładzie.
W tym roku, kotorska starówka jest ekskluzywnie dostępna.
W katedrze św. Tryfona – jednej
z dwóch rzymskokatolickich
w Czarnogórze – byłam jedynym zwiedzającym. Sprzedający
bilety tak się ucieszył na mój widok, że zaczął wypytywać skąd
jestem. Kiedy się dowiedział, że
z Polski, najpierw wykrzyknął:
,,Sobieski!”, a potem ,,Lech Poznań!”.
Nie tylko jednak samymi widokami i plażą człowiek żyje.
Trzeba też coś zjeść. A jest – jak
na całych Bałkanach w czym
wybierać: mięsa z grilla - od jagnięciny pod plaskavicę, owoce
morza, sery, oliwki, a dla ochłody piwo Nikcicko, miejscowe
wina i rakija w różnych smakach i aromatach.
Anna Dolska

Praca zdalna a telepraca

Formalną przeszkodą okazał
się również brak uregulowań
prawnych i regulaminowych
dotyczących pracy zdalnej, co
okazało się również problematyczne z punktu widzenia działających w firmach organizacji
związkowych. Formy pracy
zdalnej nie w swoich regulaminach pracy większość przed-

siębiorstw. Nie ma jej w zakładowych zbiorowych układach
pracy, a co gorsza – nie jest
uregulowana w Kodeksie pracy, w którym znajdziemy jedynie zapisy dotyczące telepracy,
która nie jest z prawnego punktu widzenia tożsama z pracą
zdalną.
Przepisy
przewidujące
wprost możliwość stosowania
pracy zdalnej zostały wprowadzone już w pierwszej odsłonie
tzw. Tarczy Antykryzysowej
w marcu 2020, a Tarcza 4.0 z 19
czerwca 2020 (weszła w życie
24 czerwca 2020) doprecyzowała jej zapisy. Do najistotniejszych należy zaliczyć dookreślenie zasad wykonywania
pracy zdalnej przez pracowników. Celem nowych przepisów
jest ustalenie ram organizacyjnych i prawnych, w jakich powinno odbywać się wykonywanie pracy zdalnej.
Biorąc pod uwagę przepisy
Kodeksu pracy, nie znajdziemy odpowiedniego uregulowania prawnego określającego
taki sposób świadczenia pracy. Jedynym podobieństwem
jest możliwość wykonywania
pracy z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.
Zasadą jest, że dopiero przy
regularnym
wykonywaniu
pracy poza zakładem pracy,
z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej,
mówić możemy o wykonywaniu pracy w formie telepracy.
To właśnie kryterium regularności i powtarzalności ma
decydujące znaczenie przy
uznaniu, czy w danym przypadku mamy do czynienia
z telepracą, czy z pracą zdalną. W przypadku pracy zdalnej, każdorazowo pracownik

i pracodawca ustalają dni,
w których pracownik będzie
wykonywać pracę zdalnie.

Praca zdalna na stałe?

Zarówno praca zdalna jak i telepraca nie zwalnia pracodawcy
z obowiązku ewidencjonowania czasu pracy pracowników.
Dlatego ustalenie sposobu potwierdzania rozpoczęcia i zakończenia pracy ma istotne
znaczenie. Wyjątkiem są przypadki, gdy pracownik świadczy
pracę w systemie zadaniowego
czasu pracy, wtedy prowadzenie ewidencji czasu pracy jest
bezprzedmiotowe.
Kolejną odmiennością między telepracą a pracą zdalną
jest sposób wdrożenia i czas jej
trwania. Umowa telepracy ma
formę porozumienia między
pracodawcą a pracownikiem,
zawieraną na okres uzależniony od woli stron. Pracownik
musi wyrazić na nią zgodę.
W przypadku pracy zdalnej,
pracodawca wydaje polecenie
pracownikowi i to on jednostronnie podejmuje decyzję
oraz określa czas, w którym
pracownik ma świadczyć pracę
w trybie home office. Telepraca określona kodeksowo może
być stosowana bez czasowego
ograniczenia.
Przepisy o pracy zdalnej
zgodnie z zapisami Tarczy 4.0
zostały ograniczone do dnia
27 września 2020 r. Jednak
jak wskazują prognozy, upowszechnienie pracy zdalnej
w związku z pandemią COVID-19 zmusi niejako prawodawcę do wprowadzenia zapisów dotyczących tej formy
pracy na stałe do polskiego prawa pracy.
Anna Dolska

Szefowie firm o pracy zdalnej
W czerwcu 2020 r. firma Gartner odpytał 127 szefów firm o to,
czy zamierzają dalej utrzymywać w jakimś zakresie pracę zdalną
po powrocie pracowników do biur . 82% odpowiedziało twierdząco. Prawie połowa deklaruje, że pozwoli pracownikom na pracę
zdalną w pełnym zakresie.
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