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Dobre wiadomości  
z Bridgestone 

Przesłanie trzech encyklik papieskich  
i możliwość ich aplikacji w świecie ludzi pracy 

Po prawie półrocznych negocja-
cjach płacowych w  Bridgesto-
ne Poznań, udało się podpisać 
porozumienie płacowe na lata 
2021- 2023.

Największym dobrem tego 
porozumienia, jest utrzymanie 
dotychczasowych benefitów, 
które funkcjonowały w poprzed-
nim trzyletnim porozumieniu 
(2018 – 2020). Sukcesem jest 
to, że cztery z  pięciu zostały na 
stałe wpisane do regulaminu, 
są to: ubezpieczenie na życie 

opłacane przez pracodawcę – 
obecnie w  wysokości 59zł, do-
datek za pracę w sobotę - 8zł/h, 
dodatek tzw. wakacyjny 3.000zł, 
Pracowniczy Program Emerytal-
ny opłacany przez pracodawcę 
w  wysokości 3,5%. Natomiast 
w  porozumieniu został zacho-
wany dodatek transportowy, 
którego wysokość jest uzależnio-
na odległością miejsca zamiesz-
kania od fabryki i  kształtuje się 
od 100-350 zł miesięcznie. 
www.solidarnosc.bspz.pl

Międzynarodowe Centrum 
Badań nad Fenomenem Soli-
darności oraz Katedra Etyki 
Wydziału Filozoficznego Uni-
wersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie zapraszają 
na konferencję naukową, (26 
maja o  g. 9.30 online), której 
tematem przewodnim będzie 
przesłanie trzech encyklik: Re-
rum Novarum, Laborem exer-
cens, Centesimus annus i  moż-
liwość ich aplikacji w  świecie 
ludzi pracy. 

W  roku 2021, w  którym ob-
chodzimy rocznice ukazania się 
trzech encyklik społecznych – 
Rerum Novarum (15 maja 1891), 
Laborem exercens (14 września 
1981), Centesimus annus (1 maja 
1991), w  których papieże kiero-
wali swoją myśl do ludzi pracy. 
Międzynarodowe Centrum Ba-
dań nad Fenomenem Solidarno-
ści, jednostka naukowa powstała 

na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II w  Krakowie jako 
wspólna inicjatywa uczelni i  KK 
NSZZ Solidarność, przygotowa-
ła konferencję naukową online, 
poświęconą przesłaniu tych en-
cyklik.  W swoich wystąpieniach 
prelegenci przypomną główne 
wątki nauczania papieży i podej-
mą ważne  problemy społeczne, 
ekonomiczne i  etyczne obecne 

w świecie ludzi pracy.
Uczestnicy konferencji będą 

zastanawiać się jaki był i  jest 
wpływ wymienionych encyklik 
na kształtowanie postaw ludzi 
pracy, a  także jak ich przesłanie 
rozumie współczesny człowiek. 
Czy od czasu ich powstania na-
stąpiły znaczące zmiany, wy-
magające ponownego namysłu? 
Zwłaszcza ze względu na czas 

pandemii uczestnicy konferen-
cji spróbują na nowo rozpoznać 
czynniki mające wpływ na funk-
cjonowanie gospodarki, ekono-
mii i  relacji społecznych związa-
nych z ludzką pracą.

Konferencja będzie szczegól-
nym spotkaniem, ponieważ zgod-
nie z polską tradycją solidarności 
obok siebie występować będą na-
ukowcy reprezentujący różne śro-
dowiska (w tym Kościół Katolicki) 
oraz przedstawiciele ludzi pracy. 
Zwieńczeniem konferencji będzie 
dyskusja poświęcona aplikacji 
przesłania encyklik w świecie lu-
dzi pracy. 

Wydarzenie będzie można śle-
dzić na Youtube na kanale MCBFS 
– Solidarność. Więcej informacji 
na stronie uczelni: www.upjp2.
edu.pl 
pm
Program konferencji: solidar-
nosc.org.pl

Emerytury stażowe –
inicjatywa obywatelska 
- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej 
inicjatywy ustawodawczej w temacie emerytur stażowych - powiedział podczas konferencji 
prasowej Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej.

Przewodniczący „Solidarno-
ści” Piotr Duda poinformował 
podczas konferencji prasowej 
w imieniu Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” o działaniach jakie 
związek podejmie w sprawie po-
stulatu emerytur stażowych. Za-
prezentowano również logo pod 
hasłem „emerytura za staż”. 

Decyzja Komisji Krajowej to 
skorzystanie z  narzędzia, które 
daje nam konstytucja, czyli bez-
pośrednia demokracja. Dlatego 
na okres najbliższych pół roku, 
to obywatele przejmą w konkret-
nych projekcie ustawy, władzę 
w naszym kraju. Decyzja Solidar-
ności jest jednoznaczna – obywa-
telska inicjatywa ustawodawcza. 
Nie mamy na co dłużej czekać. 
Nasza cierpliwość się wyczerpała. 
Byliśmy cierpliwi przez ostatnie 6 
lat rządów Zjednoczonej Prawicy. 
Musimy przejąć sprawy w  swoje 

ręce - w ręce obywateli. A my jako 
Związek Zawodowy Solidarność 
chcemy w  sposób prawny i  lo-
gistyczny, wspomóc obywateli 
w  tym bardzo ważnym celu, ja-
kim jest przegłosowanie w Sejmie 
i  podpisanie przez Prezydenta 
ustawy o emeryturach stażowych 
- powiedział przewodniczący So-
lidarności. 

Piotr Duda zwracał uwagę, że 
projekt ustawy przygotowany 
przez Solidarność, który zostanie 
złożony u marszałek Sejmu jasno 
mówi, że jest tylko jedno obo-
strzenie – 40 lat pracy składowej 
mężczyzn, 35 lat pracy składko-
wej kobiet i uzbierany minimalny 
kapitał. Tak, aby pracownik czy 
pracownica, którzy zdecydują 

się odejść na emeryturę mieli za-
pewnioną minimalną emeryturę, 
a państwo nie musiało do niej do-
płacać. 

Szef Solidarności przypo-
mniał, że związek zawarł kon-
trakt z  prezydentem Andrzejem 
Dudą tzw. umowę programową, 
gdzie były wpisane umowy stażo-
we. Tymczasem wczoraj powoła-
na została Rada ds. Społecznych, 
która jak ogłosił Prezydent, ma 
pochylić się na kwestią emerytur 
stażowych. 

Nic o nas bez nas. Nie rozumie-
my kompletnie, że ta rada ma wy-
pracować jakiś projekt emerytur 
stażowych. A  jak w tym składzie 
jest pani prezes ZUS-u Uścińska, 
która jest przeciwna emerytu-

rom stażowym, to już widzę jak 
ten projekt postępuje. Pani prezes 
Uścińska niech zajmie się proble-
mami pracowniczymi w  ZUS-ie” 
- podkreślił Piotr Duda.

Ta nasza inicjatywa obywa-
telska wspomaga nasz kontrakt 
z  panem Prezydentem i  pomaga 
Prezydentowi, aby „przeciwsta-
wić się” Zjednoczonej Prawicy 
i  wreszcie złożyć projekt na ręce 
marszałek Sejmu. Jestem o  tym 
przekonany, że taką wiarygodno-
ścią dla pana Prezydenta będzie 
to, że jako pierwszy obywatel RP 
podpisze się na tym projekcie, że 
wspiera projekt obywatelski eme-
rytur stażowych - podkreślił prze-
wodniczący Solidarności.

Piotr Duda zaapelował też do 
obywateli, by zaangażowali się 
i  złożyli podpis pod inicjatywą 
w  sprawie emerytur stażowych. 
Dodał, że związkowi nie zależy 
na zebraniu 100 tys. podpisów, ale 
setek tysięcy. 

Oczekujemy także solidarno-
ści ze strony tych, którzy już dziś 
mają emerytury stażowe, czyli 
górników i  służb mundurowych. 
To jest ta solidarność. My wspie-
raliśmy was, a dzisiaj oczekujemy, 
żebyście wsparli tych, którzy też 
chcą godnie w swoim wieku eme-
rytalnym odpoczywać - zaapelo-
wał Piotr Duda.
solidarnosc.org.pl

Wyższe wynagrodzenia  
w służbie zdrowia

Prawie 4 mld zł i to w okresie 6 
miesięcy ma trafić na podnie-
sienie najniższych wynagro-
dzeń pracowników ochrony 
zdrowia. Rada Ministrów przy-
jęła projekt ministerstwa zdro-
wia wypracowany wspólnie 
na Trójstronnym Zespole ds. 
Ochrony Zdrowia. - Przyjmu-
jemy z  radością kolejny krok 
w  kierunku realizacji ustawy 
o  minimalnym wynagrodzeniu 
w ochronie zdrowia - mówi Ma-
ria Ochman, przewodnicząca 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność”. 

- Jeden z priorytetów planu dla 
zdrowia wchodzącego w  skład 
Polskiego Ładu staje się faktem. 
Projekt ustawy o  minimalnym 
wynagrodzeniu zyskał akceptację 
całej Rady Ministrów i z klauzulą 
trybu pilnego trafi teraz do Parla-
mentu – powiedział chwilę po ob-
radach Rady Ministrów dr Adam 
Niedzielski, minister zdrowia.

Projekt ustawy o  zmianie 
ustawy o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasad-
niczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w  podmiotach 
leczniczych oraz ustawy o  zmia-
nie niektórych ustaw w  celu za-
pewnienia w  okresie ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii kadr przewi-

duje, że tylko w ciągu 6 miesięcy 
2021 r. na podniesienie najniż-
szych wynagrodzeń w  ochronie 
zdrowia przeznaczonych zosta-
nie blisko 4 mld zł. Projekt został 
przyjęty na Trójstronnym Zespo-
le ds. Ochrony Zdrowia, w  skład 
którego wchodzą reprezentatyw-
ne centrale związkowe i organiza-
cje pracodawców.

- Po raz pierwszy w  historii 
ustalamy gwarantowany poziom 
minimalnych uposażeń pracow-

ciąg dalszy na str. 2
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Piotr Duda prezentuje logo inicjatywy pod krótkim, wymownym hasłem 
– „emerytura za staż” -

Maria Ochman, przewodnicząca 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność”
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Wyższe wynagrodzenia w służbie zdrowia

ników ochrony zdrowia, bez żad-
nych okresów przejściowych. Po 
wejściu w życie ustawy nie będzie 
żadnej możliwości by jakikolwiek 
pracownik zarabiał mniej niż 
przewidują to ustalone wspól-
nie ze stroną związkową i stroną 
pracodawców przepisy – ocenia 
minister Adam Niedzielski.

Po dyskusjach na forum Trój-
stronnego Zespołu, na wniosek 
NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ  
minister Adam Niedzielski zgłosił 
na autopoprawkę przewidującą 
przesunięcie grupy pielęgnia-
rek z  ukończonymi studiami li-
cencjackimi do grupy płacowej 
z  wynagrodzeniem na poziomie 
należnym dla pracowników ze 
studiami magisterskimi. Wej-
ście w  życie ustawy o  minimal-
nym wynagrodzeniu w  ochronie 
zdrowia będzie oznaczać choćby 
wzrost wynagrodzeń w  grupach 
najsłabiej uposażonych tj. salo-
wych na poziomie średnio 700 
zł i  fizjoterapeutów na poziomie 
1 tys. zł.

- Przyjmujemy z  radością ko-
lejny krok w  kierunku realizacji 
ustawy o  minimalnym wyna-
grodzeniu w  ochronie zdrowia. 
Cieszy nas, że rząd przyjął projekt 
przygotowany już w  marcu na 
Trójstronnym Zespole ds. Ochro-
ny Zdrowia. Jedyną organizacją, 
która zgłosiła zdanie odrębne 
w  tej sprawie jest Związek Pielę-
gniarek i  Położnych, co powiem 
szczerze, trochę nas dziwi, bo 
trzeba do końca rozmawiać. Naj-
lepiej pokazuje to fakt, że jeszcze 
na wczorajszym spotkaniu Ze-

społu Trójstronnego Pan Minister 
zaproponował autopoprawkę, 
w  której uwzględnione zostały 
także pielęgniarki z  licencjatem. 
A tych mamy bardzo dużo w Soli-
darności - powiedziała portalowi 
Tysol.pl Maria Ochman, prze-
wodnicząca Sekretariatu Ochro-
ny Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

- Dla nas to też pewien spraw-
dzian i  dowód na wiarygodność 
ministerstwa zdrowia, z  którym 
przecież relacje Solidarności nie 
układają się w  sposób idealny. 
Cieszy nas jednak pewna konse-
kwencja ministra Niedzielskiego 
i  dotrzymywanie słowa. Bardzo 
nas też cieszy, że pieniądze  mają 
trafić nie tylko do pielęgniarek 
i lekarzy, ale też do tych pracow-
ników, niejako z  „drugiej linii 
frontu”. Jak pokazuje historia nie-
jednej wojny, to zaplecze odgrywa 
niejednokrotnie kluczową rolę 
i  należy o  nim pamiętać. Jeżeli 
uda się przeprowadzić tę ustawę 
przez Sejm, to naprawdę, będą to 
bardzo duże podwyżki - podkre-
śliła Maria Ochman.

Dodatki dla pracowników 
niemedycznych
Solidarność od wielu miesięcy 
zabiegała o wypłaty dodatku co-
vidowego dla personelu nieme-
dycznego szpitali.  W końcu nad-
szedł wyczekiwany sukces. – Nie 
można przecież pomijać jednych 
kosztem drugich. Taki był zawsze 
postulat Solidarności. Jesteśmy 
związkiem zawodowym, który 
zrzesza wszystkich pracowników 
zarówno lekarzy, pielęgniarki, jak 
i  pracowników obsługi, salowe. 
Bez wspólnej pracy i zaangażowa-
nia nie ma sukcesu – powiedziała 

Maria Ochman, przewodnicząca 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność”.

Pozytywnie zakończyły się 
rozmowy dotyczące wypłaty 
dodatku covidowego dla perso-
nelu niemedycznego szpitali. Na 
spotkaniu z  ministrem zdrowia 
Adamem Niedzielskim, w  któ-
rym udział wzięły Maria Ochman 
z  Solidarności oraz Urszula Mi-
chalska z OPZZ, zostały potwier-
dzone te ustalenia, które zostały 
poczynione na wcześniejszych 
spotkaniach.

– Strona pracowników i praco-
dawców zaakceptowała propozy-
cje, które zostały przedstawione 
przez ministerstwo. Najważniej-
sze jest to, że ustalenia, które 
zostały poczynione w  ramach 
dialogu społecznego, zostaną 
uszanowane. Dla Solidarności 
bardzo ważna była kwestia do-
datków covidowych dla pracow-
ników niemedycznych. Mowa tu 
o  sanitariuszach, opiekunkach 
medycznych, salowych. Ale rów-
nież są to tacy pracownicy jak 
psychologowie, dietetyczki. Prze-
cież te osoby tak samo pracują na 
oddziałach covidowych z naraże-
niem własnego zdrowia i  życia. 
Wykonują bezpośrednią pracę 
przy najciężej chorych pacjen-
tach. A dotychczas byli pominię-
ci w  zaleceniach ministra. Teraz 
ministerstwo jednak przyznało, 
że istotne były argumenty, które 
przytaczaliśmy od wielu już mie-
sięcy, upominając się o tych pra-
cowników – powiedziała Maria 
Ochman, przewodnicząca Sekre-
tariatu Ochrony Zdrowia NSZZ 
„Solidarność”.
tysol.pl, mazowsze.solidarnosc.pl

- Pomysł na nawiązanie współ-
pracy wziął się ze zwykłych 
rozmów – mówi Krzysztof 
Stankowski, prezes Fundacji 
„Wspólny Nurt”. – Przynieśli-
śmy z harcerzami Światełko Be-
tlejemskie do zarządu regionu 
i zaczęliśmy rozmawiać o moż-
liwości współpracy między na-
szymi organizacjami, budując 
wizję przyszłych działań. 

Rozmowy okazały się na tyle 
skutecznie, że 21 kwietnia 2021 r. 
Region Wielkopolska NSZZ „So-
lidarność”  i  Fundacja ,,Wspólny 
Nurt” podpisały list intencyjny 
o wzajemnej współpracy.

W  treści listu napisano: ,,Do-
strzegając korzyści dla mieszkań-
ców województwa wielkopol-
skiego, a  w  szczególności dzieci 
i młodzieży, dążąc do jak najlep-
szego wykorzystania wspólnego 
potencjału Podstawą wspólnych 
działań będzie szerzenie za-
sad demokracji, występowanie 
w  obronie uniwersalnych warto-
ści humanitarnych, propagowa-
nie działania na rzecz ochrony 
naturalnego środowiska i  kształ-
towanie aktywnych postaw oby-
watelskich dla dobra Ojczyzny”.

Ze strony „Solidarności” list 
sygnowali Jarosław Lange, prze-
wodniczący ZR i  Aleksandra 
Cybulska, sekretarz ZR. W  imie-
niu fundacji dokument podpisał 
Krzysztof Stankowski. 

Przed rokiem Fundacja ,,Wspól-
ny Nurt” wydzierżawiła od POSiR-
-u 4,5-hektarowy obiekt leśny po 
starym kempingu 111 nad Jeziorem 
Strzeszyńskim. Wystąpili o  dofi-
nansowanie na jego rewitalizację. 
Przyświecał im cel stworzenia na 
tym terenie ośrodka wzorowa-
nego na obozach amerykańskich 
skautów. Tak powstał Scout Camp 

Poznań, którego inauguracją był 
obóz dla 120 Podolańsko-Strze-
szyńskich Harcerzy w  sierpniu 
ubiegłego roku. 

- Mamy korzenie harcerskie, 
wywodzące się z  ZHP, a  z  racji 
tego, że mamy 10-letnią umowę 
z miastem na ten obiekt, perspek-
tywa współpracy jest wieloletnia 
– podkreśla Krzysztof Stanowski. 
- Przymierzając się do wspólnych 
działań dla społeczności zrzeszonej 
w  związku ,,Solidarność”, zdekla-
rowaliśmy wspólne wykorzystanie 
potencjału naszych organizacji. 

Podpisanie listu intencyjnego 
to dopiero pierwszy krok, otwie-
rający drogę do realizacji konkret-
nych, wspólnych projektów. 

Zarządowi Regionu zależy 
przede wszystkim na działaniach 
skierowanych na ochronę środo-
wiska, edukację i turystkę. 

- Kiedy będziemy tworzyć pro-
jekty dla młodzieży, chcielibyśmy 
wykorzystać ich doświadczenie 
w tym obszarze – mówi Aleksan-
dra Cybulska, sekretarz ZR wiel-
kopolskiej ,,S”. - Nie mamy w tym 
względzie dużych doświadczeń, 
więc taka współpraca będzie dla 
nas cenna. To idealne rozwiąza-
nie np. przy organizacji pobytu 

młodzieży z Litwy, zapraszanej na 
letni wypoczynek do Polski. 

Krzysztof Stankowski zapro-
ponował zorganizowanie latem 
nas Jeziorem Strzeszyńskim im-
prezy dla dzieci członków wielko-
polskiej ,,Solidarności”. 

- Wstępnie rozmawialiśmy 
o tym, by Scout Camp Poznań był 
miejscem zakończenia corocznej 
parady motocyklowej i  pikniku 
z okazji rocznicy powstania ,,Soli-
darności”. Wszystko jednak uwa-
runkowane jest sytuacją pande-
miczną i zgodą Sanepidu – dodaje 
Aleksandra Cybulska. 

Za współpracą z  Fundacją 
,,Wspólny Nurt” przemawia tak-
że fakt, że mimo krótkiego czasu 
funkcjonowania, wokół Scout 
Camp Poznań udało się zbudo-
wać zaangażowaną społeczność, 
którą stanowią nie tylko harce-
rze i ich rodzice, ale też okoliczni 
mieszkańcy oraz reprezentujące 
ich rady osiedli Strzeszyna i  Po-
dolan. Na początku kwietnia fun-
dacja przeprowadziła akcję sprzą-
tania pod nazwą ,,Ratowanie 
zielonych płuc Poznania”, która 
w zamierzeniu organizatorów ma 
być  jednym z działań cyklicznych 
Fundacji. Anna Dolska

Przemysław Rzepecki Przewod-
niczący KM NSZZ „Solidarność” 
w  SKF Polska S.A. i  Marek Wiza 
wieloletni działacz Wielkopol-
skiej Solidarności zostali odzna-
czeni Medalem Stulecia Odzy-
skanej Niepodległości za zasługi 
dla Niepodległej, nadanym przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudę. Medale wrę-
czono w czasie spotkania zorga-
nizowanego w siedzibie Regionu 
Ziemi Łódzkiej. Nominowani zo-
stali do odznaczenia przez Radę 
Krajowego Sekretariatu Meta-
lowców NSZZ Solidarność. 

Medal Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości ustanowiony 
został w  2018 r. Jest on nagrodą 

przyznawaną na pamiątkę stule-
cia odrodzenia Państwa Polskiego 
obywatelom polskim, którzy od 
czasu odzyskania niepodległo-
ści przez Państwo Polskie w  1918 
r. przyczyniali się do budowania 
i  wzmacniania suwerenności, 
niepodległości, kulturowej tożsa-
mości i  materialnej pomyślności 
Rzeczypospolitej. Medal jest od-
znaczeniem o charakterze pamiąt-
kowym, nadawanym w  okresie 
trwania Narodowych Obchodów 
Setnej Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości Rzeczypospolitej Pol-
skiej w   latach 2018–2022. Medal 
jest nadawany osobom żyjącym, 
które przez m.in. pełnienie nie-
nagannej służby publicznej – cy-

wilnej lub wojskowej, walkę o nie-
podległość oraz działalność na 
rzecz przemian demokratycznych, 
aktywną działalność zawodową 
i  społeczną, twórczość naukową, 
literacką i artystyczną - przyczyni-
ły się do odzyskania lub umacnia-
nia suwerenności Rzeczypospoli-
tej Polskiej, w tym w szczególności 
budowania wspólnoty obywatel-
skiej Polaków i  poczucia tożsa-
mości narodowej, rozwoju nauki, 
rozsławiania dobrego imienia Rze-
czypospolitej Polskiej poprzez kul-
turę i sztukę, rozwoju społecznego 
i umacniania więzi z Polakami za 
granicą oraz budowania dobroby-
tu gospodarczego Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

We wspólnym nurcie  
z ,,Solidarnością”

Odznaczeni związkowcy

ciąg dalszy ze str. 1

Praca zdalna w kodeksie pracy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy 
i Technologii wpisało do wykazu 
prac legislacyjnych zmiany w ko-
deksie pracy w  zakresie pracy 
zdalnej. Mimo lawinowego upo-
wszechnienia tej formy świad-
czenia pracy, narzuconej przez 
warunki pandemii, w  polskim 
kodeksie pracy funkcjonuje tyl-
ko pojęcie telepracy, która nie 
jest tożsama z pracą zdalną. Ure-
gulowania dotyczące pracy zdal-
nej znalazły się tzw. tarczy anty-
kryzysowej 4.0, które przestana 
obowiązywać po zakończeniu 
pandemii. Wstępnie podawano, 
iż zmiana Kodeksu pracy nastąpi 
w III kwartale 2021 r.

W  projekcie zmian znalazły 
się najważniejsze z  regulacji do-
tyczących pracy zdalnej. Zdefi-
niowano pojęcie pracy zdalnej 
oraz zawarto uregulowania, któ-
re mają pozwolić na kierowanie 
pracowników do pracy zdalnej 
czy uprawnienia pracowników 
o  wnioskowanie o  wykonywanie 
pracy w trybie zdalnym.

Zgodnie z definicją, pracą zdal-
ną będzie praca polegająca na wy-
konywaniu pracy całkowicie lub 
częściowo w miejscu zamieszka-
nia pracownika lub w innym miej-
scu ustalonym przez pracownika 

i  pracodawcę, w  szczególności 
z  wykorzystaniem środków bez-
pośredniego porozumiewania się 
na odległość.

Nowe przepisy mają na celu 
rozpowszechnianie pracy z domu, 
co pozwala na łączenie życia pry-
watnego z  zawodowym. Jednym 
z  wprowadzanych rozwiązań 
dotyczących pracy zdalnej jest 12 
dni pracy zdalnej w  roku kalen-
darzowym. To nowe prawo pra-
cowników miałoby pozwalać na 
okazjonalne korzystanie z  home 
office nawet w  przypadku, gdy 
pracodawca nie ma zamiaru 
wprowadzać pracy zdalnej w  fir-
mie. Pracownik nie będzie musiał 
podawać przyczyny korzystania 
z  home office. Aby wykorzystać 
pracę zdalną, będzie trzeba złożyć 
wniosek do pracodawcy i wskazać 
w  nim konkretny termin. Pracę 
zdalną będzie można wykonywać 
w  domu bądź innym miejscu, co 
należy ustalić z pracodawcą.

Z  drugiej strony według no-
wych przepisów, pracodawca 
w  szczególnych przypadkach tj. 
w  okresie obowiązywania stanu 
nadzwyczajnego, stanu zagro-
żenia epidemicznego albo stanu 
epidemii oraz w  okresie 3 mie-
sięcy po ich odwołaniu, będzie 

mógł skierować pracownika do 
wykonywania pracy zdalnej, 
przy zastrzeżeniu uprzedniego 
oświadczenia przez pracownika 
o  posiadaniu warunków lokalo-
wych i technicznych do wykony-
wania pracy w tej formie.

Zgodnie z nowymi przepisami, 
na poziomie zakładu pracy zasa-
dy wykonywania pracy zdalnej 
będą musiały być uregulowane 
w  porozumieniu zawieranym 
między pracodawcą i  zakładową 
organizacją związkową. Dodatko-
wo pracownik zyska uprawnienie 
do wnioskowania o pracę zdalną, 
także w  przypadku, gdy nie zo-
stało zawarte porozumienie albo 
regulamin, określające zasady wy-
konywania pracy zdalnej. Ważną 
dla pracownika informacją jest to, 
że na pracodawcy będzie ciążył 
nie tylko obowiązek dostarczenia 
pracownikowi materiałów i narzę-
dzi niezbędnych do wykonywania 
pracy zdalnej, pokrycia kosztów 
bezpośrednio związanych z pracą 
zdalną tj. opłat za prąd i Internet. 

Ustawodawca założył, że za-
pisy kodeksu pracy dotyczące 
pracy zdalnej będą mogły zacząć 
obowiązywać 3 miesiące od ogło-
szenia zakończenia pandemii 
COVID-19.  AD

Wielkopolscy związkowcy odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Na zdjęciu: Marek Wiza 
– pierwszy z lewej, Przemysław Rzepecki – drugi z prawej 




